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Introducció

La indústria de l’animació és una de les més potents del sector audiovisual a
Catalunya i està en expansió. Les empreses estan tirant endavant projectes pensats
de forma global, que van més enllà d’una sèrie o d’una pel·lícula, per endinsar-se
en el món del marxandatge. Tot i això, és un sector que també ha de reinventar-se
constantment per tal d’aconseguir finançament i deslocalitzar-se amb l’objectiu de
cercar el talent professional allà on sigui.

El perfil professional d’aquest títol, per tant, evoluciona cap a un professional
polivalent capacitat per exercir la seva activitat en la creació i el desenvolupament
de productes d’animació en 2D i 3D, entre d’altres, portant a terme totes les
activitats relacionades amb el disseny, la conceptualització, la planificació dels
projectes i la seva execució.

Aquest mòdul està dividit en dos blocs. El primer ens introdueix en la indústria de
l’animació 2D i 3D, les característiques de la creació de productes d’aquest tipus
i les necessitats tècniques associades. En el segon s’expliquen les tècniques de
renderització i d’acabament de projecte.

En la primera unitat, “El producte i la indústria de l’animació”, aprendrem tot
el que hem de saber sobre els fonaments de l’animació, els diversos productes
d’animació, com funciona la indústria, com es classifiquen els productes i quines
són les noves tendències actuals.

La segona unitat, “Gestió del projecte d’animació”, ens explicarà els processos
propis de producció i la documentació que cal generar en els projectes d’animació,
ja siguin 2D o 3D. A més a més, veurem les eines per determinar el maquinari i els
sistemes digitals necessaris per portar a termes els diferents projectes d’animació
segons les seves característiques.

En la tercera unitat, “Els motors de render i el procés de renderització”,
s’introdueixen els conceptes sobre la renderització i els motors de render, així
com el procés i la planificació de la renderització. Es presenta el motor de render
Arnold, que utilitzareu, amb el programari Maya, en aquesta unitat i les següents.

En la quarta unitat, “Renderització final per capes”, s’explica el funcionament
i les característiques de les estacions de treball i les granges de renderització.
Aprendreu les tècniques per renderitzar en diferents capes que posteriorment es
compondran en un programa de postproducció per generar la imatge final.

Finalment, en la cinquena unitat, “Acabament del projecte d’imatge”, veureu les
tècniques i els mètodes per generar renders per capes i fer la composició final de
les imatges renderitzades, així com tècniques per crear diferents acabats d’imatge
i efectes de postproducció en la fase de renderitzat.

Per treballar aquest mòdul és necessari complementar les explicacions textuals
dels continguts amb els vídeos referenciats en els enllaços, que permeten apropar-
se de manera gràfica i visual als conceptes que s’hi tracten. De la mateixa manera,
és convenient fer les activitats i els exercicis d’autoavaluació que es proposen en
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cada apartat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Recursos tècnics i humans

1. Defineix les característiques tècniques finals del projecte, analitzant i valo-
rant la seva dimensió i definint els seus paràmetres de treball i acabat final.

2. Defineix les característiques de la manera de treball en xarxa i els protocols
de comunicació i interacció necessaris per a la realització d’un projecte
d’animació, valorant els equips tècnics i humans que intervenen en els
diferents tipus de projectes.

Acabament del projecte, capes i renderitzacions

1. Realitza la separació de capes i organitza els efectes de la renderització,
valorant les possibilitats de configuració dels paràmetres per al càlcul final
de construcció de la imatge.

2. Realitza la renderització final per capes, avaluant les necessitats de supervi-
sió del procés i l’aplicació de mesures correctores destinades a la consecució
del material de postproducció.

3. Finalitza el projecte d’imatge realitzant el disseny dels efectes cinematogrà-
fics requerits pel guió i analitzant les possibilitats d’ajust dels recursos i el
temps a la dimensió del projecte.
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Continguts
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Unitat 1
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1. Fonaments de l’animació

2. La indústria de l’animació
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1. Motors de renderització, tractaments de llum en 3D

2. Realització de la separació de capes i efectes de renderització

Unitat 4

Renderització final per capes

1. Renderització final per capes
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Acabament del projecte d’imatge

1. El programari de postproducció

2. Disseny i generació d’efectes nous
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Introducció

Avui dia, l’animació, amb totes les seves tècniques i les seves variants, és present
en les nostres vides més que mai: des de llargmetratges 3D en les cartelleres de
cinema, passant per anuncis publicitaris a la televisió, fins a les animacions que
integren l’univers dels videojocs o els gràfics animats presents en les aplicacions
per a dispositius mòbils.

En aquesta primera unitat, “El producte i la indústria de l’animació”, del mòdul
“Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D”, aprendreu tot el que heu de saber
sobre els fonaments de l’animació, els diversos productes d’animació, com
funciona la indústria, com es classifiquen els productes i quines són les noves
tendències actuals.

A l’apartat “Fonaments de l’animació” aprendreu què és l’animació i quins són els
seus principis i característiques bàsics. Farem un breu recorregut per la història,
parlarem de les característiques generals dels productes de l’animació i ens
centrarem en les diferents tècniques per produir animació. Parlarem d’animació
clàssica, animació per captura d’imatges fixes, animació per captura de moviment,
animació 2D i 3D per a ordinador i animació experimental.

En el segon apartat de la unitat, “La indústria de l’animació”, veurem quins són els
agents que intervenen en el sector, com es produeixen i financen els projectes i com
es distribueixen i s’exhibeixen. Classificarem les animacions en funció del públic
objectiu, del mitjà de producció, del mode de difusió i del gènere. Parlarem de les
animacions per a cinema, televisió, Internet i videojocs, i finalment explorarem
les noves tendències dels productes d’animació en entorns multidispositius i a
Internet.

Per treballar aquesta unitat és necessari complementar les explicacions textuals
dels continguts amb els vídeos referenciats en els enllaços, que permeten apropar-
se de manera gràfica i visual als conceptes que s’hi tracten. De la mateixa manera,
és convenient fer les activitats i els exercicis d’autoavaluació que es proposen en
cada apartat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Defineix les característiques tècniques finals del projecte, analitzant i valorant
la seva dimensió i definint els seus paràmetres de treball i acabat final.

• Especifica el format (de treball, de reproducció, d’emmagatzematge i
d’exhibició) i la resolució de treball del projecte, comprovant que concorda
amb les necessitats del resultat final.

• Elabora una llista de formats de sortida i conversions necessàries, incloent-
hi els tipus d’arxius que cal generar en funció del mode d’exhibició.

• Crea un esquema del procés que cal seguir, especificant fases, cronologia i
els treballs que poden fer-se simultàniament.

• Redacta una llista d’opcions de materials (en el cas de l’stop-motion),
maquinari i programari, indicant els avantatges i els inconvenients quant
a preus, terminis i qualitat.

• Assigna a cada lloc de treball els materials, el maquinari i el programari
necessaris per a la realització del projecte.

2. Defineix les característiques de la manera de treballar en xarxa i els protocols de
comunicació i interacció necessaris per a la realització d’un projecte d’animació,
valorant els equips tècnics i humans que intervenen en els diferents tipus de
projectes.

• Elabora una llista categoritzant les referències (enllaços als elements que
compondran la seqüència animada) que cal utilitzar, especificant el sistema
de carpetes, subcarpetes i arxius que cal generar perquè els utilitzi tot
l’equip.

• Redacta un memoràndum d’instruccions, especificant l’assignació d’espais
virtuals de treball i d’emmagatzemament.

• Especifica les connexions físiques entre les estacions de treball i calcula les
necessitats d’energia per al desenvolupament del treball tenint en compte
l’ergonomia i el bon funcionament dels equips.

• Dissenya un organigrama del procés, tenint en compte l’assignació de
competències específiques als responsables de les diferents àrees d’execució
del projecte, amb terminis parcials de realització.

• Determina els protocols de comunicació i d’interacció, assignant els permi-
sos jerarquitzats per a cada usuari.
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• Estableix un sistema de revisió i d’actualització diària de fitxers, tenint en
compte la racionalitat de l’evolució del projecte i la reassignació de tasques
per evitar la superposició i la repetició de treballs.
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Gene Deitch (1924) és un
il·lustrador, animador i
director de cinema
estatunidenc.

1. Fonaments de l’animació

Des de temps immemorials, l’ésser humà ha tingut la necessitat de representar
la realitat que l’envolta. Pintures rupestres, àmfores, ceràmiques vàries, titelles
indoxinesos... són tan sols alguns dels vestigis que ens han arribat fins als nostres
dies d’aquest intent de copsar el món que ens rodeja. I des dels seus inicis,
l’animació, com a mitjà expressiu que és, ha format part dels moviments artístics
de la humanitat que han intentat capturar el moviment.

Actualment estem vivint un període d’expansió de l’animació en totes les seves
vessants artístiques i comercials. A més dels tradicionals sectors del cinema i del
videojoc, l’animació s’ha fet un lloc en el món de la comunicació i la publicitat.
I en el món del vídeo i del cinema cada cop és més present en efectes especials,
gràfics animats, realitat virtual i realitat augmentada.

1.1 Què entenem per animació?

Donar vida i moviment a objectes o éssers estàtics. Aquesta seria, probablement,
la definició més àmplia del concepte animació. Si ens fixem en l’etimologia de
la paraula, el mot animar prové del grec anima, que vol dir ‘donar vida, alè vital,
impuls’... I del llatí animatio, que el podem traduir com a ‘acte de donar vida’,
‘ànima’. I és que l’animació és l’art de dotar d’ànima allò que, en el món real, en
un principi no en té.

Centrant-nos en la vessant audiovisual, el concepte d’animació és un calaix ben
ampli on hi tenen cabuda diferents tècniques, estils, tecnologies i maneres de fer
força diverses, però que tenen un denominador comú: han de ser registrades en
algun suport audiovisual.

Entenem com a animació el conjunt de tècniques que pretenen donar
sensació de moviment mitjançant la consecució d’una sèrie d’imatges fixes
mostrades a una velocitat determinada.

Així, podem crear animació a partir d’imatges dibuixades a l’estil dels clàssics
animats com Disney; amb fotografies seqüenciades que enregistren una a una les
posicions d’una persona, com la pixilació de Segundo de Chomón; modelant en
3D personatges com és el cas de Toy Story o treballant amb retallables animats al
mode de Monty Python, per citar tan sols uns exemples.

Existeixen, altrament, unes altres definicions del concepte d’animació audiovisual
que complementen i matisen aquesta definició d’animació més genèrica. Unes de
les més cèlebres són les de Gene Deitch i Norman McLaren.
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A Norman McLaren
(1914-1987) se’l considera

un dels pares de l’animació
experimental, i en particular

de la pixilació.

Pixilació

Tècnica basada en l’animació de
persones reals i objectes

quotidians.

Percepció visual

Facultat de reconèixer i
discriminar els estímuls visuals,

interpretant-los i associant-los
amb experiències anteriors. La

interpretació dels estímuls
visuals es produeix al cervell, no

als ulls.

Podeu aprofundir en la
percepció visual a

l’apartat “La percepció
visual” del mòdul Disseny,

dibuix i modelatge per a
animació.

“Animació cinemàtica és el registre de fases d’una acció imaginària creades individualment,
de manera que es produeixi il·lusió de moviment quan són projectades a una taxa constant
i predeterminada, superior a la de la persistència de la visió en la persona.”

Gene Deitch (2015). How To Succeed In Animation. Extret de: bit.ly/2lBQiXM

“L’animació no és l’art del dibuix en moviment, sinó que és l’art del moviment dibuixat. El
que succeeix entre els fotogrames és més important que el que existeix en els mateixos
fotogrames. L’animació és l’art de manipular els espais invisibles entre fotograma i
fotograma.”

Norman McLaren. Extret de M. L. Martínez Barnuevo (2008). El largometraje de animación

español: Análisis y evaluación (pàg. 52). Madrid: Ediciones y Publicaciones Autor.

I és que animar no és “tan sols” moure objectes d’un lloc a un altre. Desplaçar un
objecte per la pantalla mitjançant algun programari informàtic és fàcil. Imaginar
una acció i representar-la de manera versemblant i amb personalitat ja no ho és
tant. És necessari saber gestionar el temps i l’espai, dos conceptes que estan en
la base de tota animació.

En l’animació és més important el tot que les seves parts. És a dir, el que
importa a ulls d’un espectador és el conjunt de la seqüència d’imatges i no pas
les mateixes imatges individuals. Quan es mira un film d’animació el que pesa
és el funcionament en conjunt de les imatges, el nostre cervell no té “temps” per
parar-se a analitzar cada imatge de manera individual com si estiguéssim en una
exposició de fotografies en un museu.

Escollir una tècnica d’animació o una altra condiciona també el resultat final de
l’obra animada. Els aspectes formals han de casar amb els aspectes narratius de
la història que es vol explicar. La tècnica al servei de la idea. Això no vol dir
que no existeixi l’experimentació dins del camp de l’animació, que n’hi ha, i que
es jugui amb la tècnica perquè sí, sense que hi hagi cap relat narratiu per explicar.
El creador (l’animador i/o el realitzador) serà qui, a partir de la seva visió del que
es vol explicar, triï quina tècnica i quin tipus d’imatge s’utilitzarà per aconseguir
transmetre la idea i la història a l’espectador.

1.2 La il·lusió del moviment

Us heu preguntat algun cop com pot ser que percebem sensació de moviment a
partir d’un conjunt d’imatges estàtiques? La causa és un fenomen perceptiu, una
espècie d’engany del cervell que ens genera una il·lusió de moviment i fa que
puguem veure la televisió i les pel·lícules d’animació i de cinema com si res.

Aquesta il·lusió de moviment ha estat explicada per dos fenòmens que afecten la
percepció visual: la persistència retiniana i el fenomen phi. Cal dir, no obstant
això, que actualment el fenomen de la persistència retiniana ha perdut rellevància
com a explicació científicament acceptada.

Una altra variable molt important per entendre aquesta il·lusió de moviment és
la taxa d’imatges per segon (FPS), o el que és el mateix, el nombre d’imatges
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Vegeu el funcionament del
taumatrop en la secció
“Les joguines òptiques”
d’aquest mateix apartat.

Max Wertheimer
(1880-1943) va ser un
psicòleg alemany, un dels
fundadors de la psicologia
de la forma.

Vegeu la teoria perceptiva
de la Gestalt a l’apartat
“La percepció visual” del
mòdul Disseny, dibuix i
modelatge per a animació.

que es reprodueixen en un segon. Depenent de quina sigui la quantitat d’imatges
mostrades, la sensació de moviment variarà.

1.2.1 La persistència retiniana

Cal esmentar que el concepte de persistència retiniana ja ha estat superat per altres
investigacions científiques. Tot i així, és adequat conèixer el seu funcionament.

La persistència retiniana o visual és una propietat del sistema visual definit per
Peter Mark Roget el 1824 en un treball científic titulat Explicació d’una il·lusió
òptica en l’aparença dels radis d’una roda en ser vista a través d’obertures
verticals i pel físic Joseph Plateau el 1829.

La persistència retiniana estableix que la retina de l’ull humà reté les
imatges durant una breu fracció de temps abans que es mostri la següent. A
partir d’aquest retard, el nostre cervell percep una successió ràpida d’imatges
en moviment.

Concretament, es va descobrir que si 16 imatges d’un moviment que transcorre
en un segon es fan passar successivament també en un segon, la persistència de la
visió les uneix i fa que es vegin com una sola imatge en moviment. Per tant, aquest
fenomen és un dels motius que fa possible que vegem les imatges d’una pel·lícula
amb la il·lusió de moviment continu.

Un exemple que pretén il·lustrar la persistència visual és el taumatrop, una
joguina òptica inventada al segle XIX per tal de demostrar la persistència de la
retina. Vegeu el seu funcionament en el següent enllaç:

https://www.youtube.com/embed/zl9C2Ebt0Dk?controls=1

1.2.2 El fenomen phi

L’altre concepte que fa possible la il·lusió del moviment és el fenomen phi, definit
per Max Wertheimer, psicòleg alemany i un dels fundadors de la psicologia de la
forma (teoria de la Gestalt), associat a l’escola Bauhaus de principis del segle XX
a Alemanya.
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’Footage’

En l’animació clàssica,
dibuixada a mà i filmada, la base
de temps per al rodatge eren els

peus i no pas els segons i els
frames de l’animació digital

d’avui dia.

FPS vol dir fotogrames per
segon (frames per second).

El fenomen phi és una il·lusió òptica del nostre cervell que ens permet
percebre moviment continuat a partir d’una successió d’imatges congelades
reproduïdes amb una freqüència determinada (fotogrames per segons).

És com si ens inventéssim la informació de la qual no disposem (entre imatge
i imatge) per acabar percebent el moviment. Vegeu-ne l’exemple visual Lilac
chaser (bit.ly/2aSIh9Q):

ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/media/fp/a3d/m01/u1/a1/fenomenphi.
gif

Una línia estàtica que es mou

Un experiment per demostrar el fenomen phi consisteix a fer observar a un conjunt
d’espectadors una pantalla en la qual es projecten dues imatges que es van repetint
successivament. La primera imatge té una línia a l’esquerra; en canvi, en la segona imatge,
la línia és a la dreta. Aquestes imatges seran mostrades a més o menys velocitat, i després
de cada mostra a una velocitat concreta es preguntarà als espectadors què veuen.

En unes certes combinacions de temps i espai entre les dues imatges, els espectadors
notaran una certa sensació de moviment entre l’espai intermedi i al voltant de les dues
línies. En aquests casos, la línia que sembla moure’s és en realitat una figura que primer
es mostra a l’esquerra i després a la dreta.

Tant el cinema com l’animació es basen en aquests fenòmens, amb la diferència
que en el cinema s’analitza i es descompon el moviment, enregistrat de manera
real, en fotogrames, mentre que en l’animació es crea des de zero la il·lusió del
moviment inexistent en els fotogrames.

1.2.3 Cadència d’imatges per segon

En audiovisual, el temps es mesura en hores, minuts, segons i frames. En animació,
un segon està compost per una sèrie d’imatges que anomenarem frames.

Sovint es fa referència a imatge, fotograma i frame com a mots sinònims. Si bé
és cert que en nombroses ocasions és així, no està de més discernir quin és el seu
origen. La paraula imatge l’hem d’entendre com a concepte general, que engloba
tot tipus de representació gràfica. El mot fotograma va lligat al cel·luloide del
cinema i, per tant, l’utilitzarem més per referir-nos a les imatges de la pel·lícula
cinematogràfica. Mentrestant, el frame fa referència al quadre electrònic, el que
compon el senyal de vídeo i de televisió.

Pel·lícula de 35 mm per a cinema en
la qual podem observar diversos

fotogrames. Font: Kurt Bauschardt
(Flickr)

Existeix una sèrie d’estàndards de cadència d’imatges per segon que s’han anat
forjant al llarg del temps en funció de les tecnologies emprades en el cinema, la
televisió, Internet i el videojoc.
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Tot i que el llindar d’animació (o sigui, el nombre mínim d’imatges per segon
necessàries per percebre la il·lusió de moviment), se situa entre els 8 i 10 FPS,
els primers films treballaven amb uns mitjana de 16 FPS. En cinema, l’estàndard
d’animació se situa en els 24 FPS per al cinema convencional. Pel que fa al vídeo
i la televisió, hi ha tres sistemes estàndards a nivell mundial:

1. Phase Alternate Line (PAL) és l’estàndard de vídeo i televisió a gran part
d’Europa, Hong Kong i l’Orient Mitjà, la Xina i alguns països de Sud-
amèrica i l’Àfrica.

2. National Television System Committee (NTSC) és l’estàndard de vídeo i
televisió d’Amèrica del Nord i el Japó.

3. Séquentiel Couleur à Mémoire (SECAM), d’origen francès, és el sistema
de França, Rússia i alguns països de l’òrbita exsoviètica i l’Àfrica.

Vegeu en la taula 1.1 els valors de cadència d’imatges per segon més habituals:

Taula 1.1. Estàndards de cadència d’imatges
per segon

FPS Àmbit d’ús

10 Llindar d’animació

16 Inicis del cinema

24 Estàndard del cinema

25 Sistema PAL i SECAM

29,97 (30)* Sistema NTSC

30-60 Estàndard videojocs

50-60 Cinema d’alta definició

A l’hora d’afrontar un projecte audiovisual és necessari saber en quina cadència
d’imatges per segon s’ha de treballar. Habitualment, la cadència que es fa servir
per animar és la de 24 FPS, l’equivalent al cinema, i la de 25 o 30 FPS per a vídeo i
televisió en funció de la zona geogràfica. En el cas d’Europa s’estableix a 25 FPS,
ja que tant el sistema PAL com el SECAM funcionen a aquesta taxa. Per tant, és
important, igual com altres paràmetres que ja anirem veient, definir la cadència
d’imatges per segon del projecte abans de començar-hi a treballar.

A efectes pràctics, tanmateix, l’espectador no és capaç de percebre la diferència
visual entre un segon de vídeo a 25 frames d’un de 30 frames. Però sí que és
rellevant pel que fa al volum d’imatges que s’han de generar en el global d’un
projecte. No és el mateix haver de crear 25 imatges per cada segon d’animació
que 30. Si agafem un minut d’animació i fem la multiplicació, veurem que el
volum d’imatges que s’han de generar és significativament diferent.

Captura de pantalla del videojoc
’Unreal Tournament 2016’

Pel que fa als videojocs, a diferència d’un producte seqüencial com una pel·lícula
de cinema, un espot televisiu o una websèrie, la velocitat de fotogrames varia en
funció de la càrrega computacional del moment. Hi ha moments en què el sistema
ha de fer molts càlculs i, per tant, processa més lentament, baixant la velocitat
d’FPS. Processos en segon pla, el processament de xarxa i altres càlculs s’executen
a diferents freqüències i en diferents components de l’ordinador que van més enllà
del videojoc en si.
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En els videojocs, la taxa de fotogrames fa referència a la velocitat a la qual
s’actualitza la imatge.

Dit això, l’estàndard actual el podem situar en un mínim d’uns 30 FPS. En els jocs
moderns, on s’ha de fer força seguiment visual dels objectes animats i reaccionar
ràpidament, es requereixen almenys 30 FPS per aconseguir una bona qualitat
gràfica animada. Així, cada cop guanyen més força les produccions en base a
60 FPS, tot i que requereixen dispositius més potents.

Vegeu una comparativa de diferents jocs a diferents FPS, per entendre com afecta
a l’experiència de l’usuari (us recomanem que deixeu que el vídeo es carregui del
tot a 60 FPS per veure’l sense interrupcions):

https://www.youtube.com/embed/zquClG3j9so?controls=1

Experiència de joc i ’frames’ per segon

La taxa de frames per segon afecta l’experiència de joc de dues maneres: una taxa
d’FPS baixa afectarà la capacitat de l’usuari per interactuar amb el joc, ja que la il·lusió de
moviment serà poc fluida i, per tant, poc eficaç. Mentrestant, una taxa d’FPS alta produirà
estrebades, moviments i animacions ràpids alternats amb moviments més lents, en haver-
hi moments de gran càrrega computacional i d’altres que no. Alguns jocs limiten el nombre
d’FPS a la baixa per evitar aquestes estrebades o animacions desiguals quant a fluïdesa i
velocitat.

1.3 Els antecedents de l’animació

En les pintures rupestres, com
aquesta caça de búfals al Tassili

n’Ajjer del Sàhara, es poden apreciar
les postures dinàmiques que adopten

les figures representades. Font:
Patrick Gruban (Flickr)

La recerca de moviment ha estat una constant en la història de la representació
d’imatges. Ja des dels homes prehistòrics s’albira una voluntat de plasmar en
imatges el moviment dels animals que tenien al seu voltant, representant-los de
vegades amb el doble de potes per mostrar el seu moviment. O els mateixos egipcis
de l’època faraònica, que representaven accions en panells seqüenciats en murs o
columnes que avui podríem associar amb les vinyetes d’un còmic. També els
gerros grecs decorats amb figures en posicions successives d’acció per recrear la
il·lusió de moviment.

L’animació és, per tant, hereva de moltes formes d’expressió artisticocultural:
des de les primeres ombres xineses, passant per les joguines òptiques, fins a la
fotografia, el cinema i el teatre.
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1.3.1 Antecedents remots

Abans que apareguessin els primers estris òptics més o menys sofisticats al segle
XIX, tenim constància d’una sèrie de manifestacions tècniques i artístiques que
les podem considerar com els antecedents més llunyans de l’animació.

Les ombres xineses i les titelles de Java

Teatre de titelles de Java. Font:
Gunawan Kartapranata (Wikipedia)

De ben segur que podem situar els antecedents més remots en les representacions
del teatre de titelles de Java. La mostra documentada més antiga se situa cap als
5.000 anys a.C. Es tracta d’un espectacle de titelles fets de fusta, coure i altres
metalls, que juguen amb la llum i les ombres que projecten les figures.

Les ombres xineses, que tenen uns 2.220 anys d’antiguitat, són el precedent
del teatre d’ombres que segles més tard es va popularitzar. Les ombres xineses
es basen en un joc òptic teatralitzat que s’aconsegueix avantposant les mans o
altres objectes entre una font de llum i una pantalla. El resultat són unes ombres
projectades en moviment.

Vegeu un documental de la UNESCO sobre el teatre d’ombres xineses tradicional
en el següent enllaç:

https://www.youtube.com/embed/8-mzqxZNp2g?controls=1

La càmera obscura

La càmera obscura, també anomenada cambra fosca o en anglès pin hole, és un
dels primers descobriments que condueixen cap a l’animació. La seva primera
descripció data del segle XI, però no és fins al segle XVI que l’italià Giovanni
Battista della Porta descriu amb detall la tècnica del seu funcionament. Fins i tot
Leonardo da Vinci recull una descripció de la càmera fosca (figura 1.1).

Figura 1.1. La càmera obscura

Font: Wikipedia
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Propietats de la llum

Les principals propietats de la
llum són la reflexió, la refracció,
la difracció i la transmissió. La
causa principal que es creï una

imatge invertida en l’interior de
la cambra fosca és perquè la llum

es propaga en línia recta.

La càmera obscura funciona com una càmera fotogràfica rudimentària. Consta
d’un recinte tancat i fosc, una cambra, en el qual hi ha un petit orifici que fa
la funció del diafragma d’un objectiu de càmera fotogràfica. La paret oposada
a l’orifici fa la funció de pla focal, allà on en una càmera fotogràfica analògica
se situaria la pel·lícula fotosensible que captaria la imatge. Aquest petit orifici,
que funciona com una lent convergent, permet l’entrada de la llum de l’exterior
i projecta a la paret oposada una imatge de l’exterior invertida verticalment i
horitzontalment, tal com passa en l’interior del nostre ull.

La càmera estenopeica és una
càmera fotogràfica sense lent que

consta d’una capsa estanca a la llum,
un petit orifici per on entra la llum i

material fotosensible. Font:
Makelessnoise (Flickr)

Cal imaginar la revolució que la càmera obscura va suposar en l’Europa dels segles
XVI i XVII, quan encara no existia la fotografia ni per descomptat el cinema. Per
primer cop, el públic podia veure imatges en color no dibuixades sinó projectades
de manera “fantasmagòrica” dins d’una estança tancada, i, a sobre, en moviment.
La càmera obscura es va popularitzar i era habitual trobar-la com una atracció en
les fires europees on la gent hi acudia per veure les imatges reals animades.

Una experiència en primera persona

Al Museu del Cinema de Girona, que acull una important col·lecció sobre aparells i estris
del precinema, podeu viure l’experiència en primera persona d’estar dins d’una càmera
obscura i veure com les imatges de l’exterior, el carrer, es projecten en el seu interior. Tot
un espectacle.

Podeu fabricar-vos la vostra pròpia càmera obscura a mode de càmera estenopeica
de manera ben senzilla a partir d’una capsa de sabates, per exemple. Vegeu com
crear-ne una en el següent enllaç: bit.ly/2l0f9l9.

La llanterna màgica

Podem considerar la llanterna màgica com a precursora del projector de diapo-
sitives inventat a mitjan segle XVII. Athanasius Kirchner fa referència a aquest
aparell l’any 1640. És el primer invent de projecció d’imatges animades sobre una
pantalla basat en el disseny de la càmera obscura, però que a diferència d’aquesta
projecta les imatges cap a l’exterior.

Llanterna màgica. Font: Andrei
Niemimäki (Flickr)

La llanterna màgica utilitza la flama d’una làmpada com a font de llum i una
lent per enfocar la imatge a la paret. Les imatges projectades són dibuixades i
col·locades a mà sobre superfícies de vidre.

Comproveu com es veuen les imatges d’una llanterna màgica en el següent vídeo
de la col·lecció del Museu del Cinema de Girona:

https://www.youtube.com/embed/sAcGf1-m9-c?controls=1
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1.3.2 Les joguines òptiques

Les joguines òptiques són uns aparells i estris que van proliferar al llarg del segle
XIX i que jugaven amb il·lusions òptiques, ja que recreaven moviment a partir
d’imatges immòbils. Se les considera “preanimació” i no pas animació, perquè
encara no es registraven les imatges en cap suport audiovisual per considerar-ho
animació audiovisual. Les joguines òptiques més importants són:

• El taumatrop és una joguina òptica atribuïda a John Ayrton Paris. Es basa
en un cercle dibuixat en un suport gràfic que rota per crear la il·lusió òptica
d’imatge en moviment. El 1824, J. A. Paris el va emprar al Royal College
of Physicians londinenc per tal de demostrar el fenomen de la persistència
retiniana. Era un disc amb una corda que actuava com a eix. En una cara del
disc es veia un ocell i en l’altra una gàbia buida. Quan el disc girava sobre
el seu eix a certa velocitat es veia la il·lusió òptica de l’ocell a l’interior de
la gàbia.

• El fenaquistoscopi. El físic belga Joseph Plateau, un dels concebedors de
la persistència retiniana, va inventar als voltants de 1832 el fenaquistoscopi,
una joguina òptica composta de dos discos que giraven sobre un mateix eix.
Un dels discos comptava amb una sèrie de ranures que funcionaven a mode
d’obturador i que permetien veure a través d’elles els dibuixos impresos en
el segon disc. Amb el fenaquistoscopi es veuen per primer cop imatges
animades tal com les entenem avui. Vegeu les imatges animades d’un
fenaquistoscopi en el següent enllaç: goo.gl/YSyIqM.

• El zoòtrop o tambor màgic de Horner (1834) representa una evolució
tècnica del fenaquistoscopi. Un tambor amb escletxes gira en un moviment
cíclic i deixa veure a través d’elles imatges dibuixades en unes bandes creant
la sensació de moviment.

• El praxinoscopi és la versió perfeccionada del zoòtrop en la qual les ranures
del tambor se substitueixen per miralls, fet que facilita l’observació de les
imatges resultants. Els dibuixos es reflecteixen en els miralls i l’espectador
ja no ha de mirar a través de les estretes escletxes. Aquest aparell va ser
creat el 1888 per Émile Reynaud, un dels pares de l’animació i del teatre
òptic. Vegeu un exemple de praxinoscopi musicat:

Taumatrop fet a mà. Font: Escola
Santa Anna (Flickr)

Fenaquistoscopi creat per Muybridge.
Font: Wikipedia

Exemple de zoòtrop. Font: Fondo
Antiguo de la Biblioteca de la
Universidad de Sevilla (Flickr)

https://www.youtube.com/embed/ChRD0UG0txw?controls=1

• El foliscopi és un “llibre” que conté una sèrie d’imatges que varien gra-
dualment d’una pàgina a la següent, de manera que en passar les pàgines
ràpidament les imatges semblen animar-se. Va ser la primera forma d’ani-
mació que va emprar una seqüència lineal d’imatges en lloc de la circular.
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Potser de totes les joguines òptiques el foliscopi (també conegut com a
flipbook) és la menys sofisticada, però la que ha perdurat més vivament en
el temps. La senzillesa de la seva tècnica, la fàcil construcció, la capacitat
narrativa i els resultats tan visuals el converteixen en un enginy divertit
a l’abast de tothom. Actualment se’n continuen fent de manera habitual
a nivell acadèmic i artístic, amb una temàtica ben variada. Vegeu en el
següent enllaç un foliscopi que data del 1898, fet a Gran Bretanya, amb una
seqüència cinematogràfica titulada Andalusian dance:

https://www.youtube.com/embed/wYS_55YlRDc?controls=1

Foliscopi amb fotogrames d’un film
de Charlot. Font: Technische

Sammlungen der Stadt Dresden
(Wikipedia)

1.3.3 La fotografia i el cinema

Tot i l’existència de diversos modes d’animació basats en dibuixos, gravats i
sistemes de projecció, encara fa falta arribar a la pedra angular de l’audiovisual:
poder registrar les imatges sobre un suport. El primer pas per capturar una imatge
fixa en un suport físic es va fer amb la fotografia. Posteriorment, amb el cinema,
s’aconsegueix enregistrar una seqüència d’imatges.

Vista des de la finestra a Le Gras (1826), de Nicéphore Niépce, és considerada
la primera fotografia de la història. Amb l’invent de la fotografia i les posteriors
innovacions en les seves tècniques es va aconseguir resoldre el problema de
capturar la imatge sobre un suport físic. Aparells com el daguerrotip, de Louis
Daguerre, i la invenció de la pel·lícula fotogràfica que George Eastman, creador
de Kodak, va comercialitzar i popularitzar a finals del segle XIX, van fer que ja
es disposés de la tecnologia suficient per a l’adveniment del cinema i el cinema
d’animació.

’Vista des de la finestra a Le Gras’
(Nicéphore Niépce), primera

fotografia de la història. Font: John
Snape (Flickr)

’Boulevard du Temple’ (Louis
Daguerre, 1839), primera fotografia
on apareixen persones. Les veieu?

Font: Fiane Cordell (Flickr)

La fotografia és el germen tecnològic per als posteriors invents del cinema
i l’animació. Amb la fotografia neix l’era de l’audiovisual.

La cronofotografia suposa la primera aproximació real a l’animació audiovisual.
Aquesta tècnica fotogràfica consisteix en el procés de capturar una seqüència
d’imatges fixes en molt poc temps d’un objecte en moviment. Es tracta, doncs,
de disparar un seguit de fotografies en un interval de temps ben curt. Étienne-
Jules Marey, metge i científic francès, pretenia comprendre el vol de les aus i els
insectes i com les ales interaccionen amb l’aire per poder volar. Per aconseguir-
ho va aplicar la primerenca tècnica cronofotogràfica per registrar sobre negatiu un
reguitzell d’imatges seqüenciades.
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’Vol d’un pelicà’ (Étienne-Jules Marey,
1882). Font: Flickr

Toca en algun moment a terra un cavall quan està galopant?

L’any 1872, el governador de Califòrnia, propietari de cavalls de carrera, va intentar trobar
una resposta a una qüestió: toca en algun moment a terra un cavall quan està galopant?
Edward Muybridge, un dels pioners de la cronofotografia, el va ajudar a trobar la resposta.
Va intentar provar que en el moviment del galop del cavall les quatre potes de l’animal
estaven al mateix temps a l’aire en algun moment.

El 1877 es va a dur a terme la comprovació. Muybridge va aconseguir plasmar un conjunt
d’imatges fotogràfiques realitzades a velocitat d’obturació de més o menys una mil·lèssima
de segon. Per dur a terme l’experiment, Muybridge va col·locar al llarg del recorregut del
cavall anomenat Sallie Gardner diverses càmeres que es disparaven quan l’animal corria
i topava amb uns cables que disparaven les càmeres. Per fer-ho va aplicar sistemes de
rellotgeria i mecanismes d’obturació.

Així va demostrar que en el moment del galop els cavalls no toquen a terra amb les potes
en algun moment (figura 1.2).

Figura 1.2. Cronofotografia d’Edward Muybridge de ’Sallie Gardner’ galopant

Font: Wellcome Images (Flickr)

Vegeu la recreació 3D de l’experiment en el següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/9cXM_sV_D8s?controls=1

El sorgiment del cinema, amb la fotografia i el rodet de pel·lícula fotosensible
inventats, era qüestió de dies. És curiosa la història que hi ha al voltant del
naixement del setè art. Hi va haver dues invencions gairebé simultànies en el
temps, una a Europa i l’altra a Amèrica, que es podien endur el mèrit de ser la
primera mostra de cinema. Però només una ho va assolir. Per què? Les dues
invencions són:
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Thomas Alva Edison
(1847-1931) va ser un home

de negocis nord-americà
inventor de molts aparells

importants, entre ells el
cinetoscopi i la bombeta

elèctrica.

’Kino’ per cinema

Algunes llengües com l’alemany
van adoptar l’arrel kino, del

kinetoscope d’Edison, per
anomenar el cinema, mentre que
d’altres, com el català o l’anglès,

van emprar l’arrel cinema de
l’aparell dels Lumière. Així, en

alemany el cinema es diu das
Kino.

• Thomas Alva Edison, el 1891 als Estats Units, presenta la primera projecció
pública del seu nou aparell projector de pel·lícules fotogràfiques en bucle,
el cinetoscopi. Vegeu films d’Edison en el següent enllaç:

https://www.youtube.com/embed/nRiUkfk6gL0?controls=1

• Auguste i Louis Lumière, els germans Lumière, el 28 de desembre de
1895 a França, presenten al Grand Café Royal de París la primera projecció
de pel·lícules davant del públic amb el seu nou aparell, el cinematògraf.
Naixia el cinema. Vegeu els primers films cinematogràfics de la història
al web de l’Institut Lumière: bit.ly/395k8uD. I vegeu el funcionament del
cinematògraf en el següent enllaç:

Fotograma de ’L’arrivée d’un train en
gare de La Ciotat’ (1897), dels

germans Lumière. Font: Wikipedia

https://www.youtube.com/embed/Tjyk_bPh9XE?controls=1

El cinematògraf era un aparell tècnicament inferior i inventat uns anys després que
el cinetoscopi d’Edison. Però tot i així, són els germans Lumière els considerats
inventors del cinema. Això és així perquè des del primer moment van tenir la
vocació de projectar els films davant del públic, com un acte social compartit
entre els espectadors d’una sala, mentre que el cinetoscopi, una mena de cabina
telefònica tancada, era de consum individual. Vegeu en el següent vídeo un breu
i divertit resum de la història de l’animació fins a l’arribada del cinema explicada
en dibuixos:

https://www.youtube.com/embed/BKJqeJ48CPs?controls=1

1.3.4 Els pioners de l’animació

Un cop inventat el cinematògraf i el cinetoscopi comença l’era de l’animació
audiovisual. A finals del segle XIX i a principis del XX apareixen una sèrie
de creadors que experimenten amb el nou mitjà i les noves formes d’expressió
animades partint de tot tipus de material base: dibuixos a mà, titelles, models en
volum, fotografies, retallables... És el període dels pioners. De manera semblant
al que va passar amb el cinematògraf dels Lumière i el cinetoscopi d’Edison, en
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el cas de la primera animació de la història també hi ha una dicotomia entre una
obra americana, la d’Stuart Blackton, i una d’europea, la d’Émile Cohl, que es
van disputar l’honor de ser la primera de la història. Igual com en el cas del
cinematògraf francès, l’honor va caure del costat europeu.

Els principals pioners de l’animació són:

• James Stuart Blackton, hàbil dibuixant nord-americà, presenta el 1906 Hu-
morous Phases of Funny Faces (‘Fases humorístiques de cares divertides’),
un film divertit i entretingut que va gaudir d’un èxit instantani. Es tracta
de la primera pel·lícula que barreja dibuixos i fotografies però que manca
d’una voluntat narrativa i que, per tant, no és considerada la primera obra
animada. Blackton, a petició d’Edison, va traçar una sèrie de dibuixos en
moviment que Edison va fotografiar. Vegeu-ne el vídeo en el següent enllaç:

Captura d’un fotograma d”Humorous
Phases of Funny Faces’, de J. Stuart
Blackton (1906)

https://www.youtube.com/embed/8dRe85cNXwg?controls=1

• Émile Cohl realitza Fantasmagorie (1908), el primer film animat de la
història, poc temps després que Stuart Blackton presenti el seu film. Cohl,
dibuixant francès, elabora una animació feta amb dibuixos senzills, línies
blanques sobre fons negre que les hauria pogut fer un infant que aprèn a
dibuixar. Ara bé, la història que relata Fantasmogorie, ja és més sofisticada,
amb una clara voluntat narrativa amb un homenet de tipus pallasso que es
desplaça en un univers surrealista i es va transformant. Per aquest motiu,
Fantasmagorie és considerada la primera història d’animació. Per crear el
film, Cohl va usar prop de 1.400 fotogrames, tinta xinesa sobre full en blanc
i la inversió de colors amb un contratipus de negatiu. Vegeu-ne el vídeo en
aquest enllaç:

https://www.youtube.com/embed/aEAObel8yIE?controls=1

Captura d’un fotograma de
’Fantasmagorie’, d’Émile Cohl (1908)

• Segundo de Chomón, aragonès de naixement, representa, juntament amb
George Méliès, el pare dels trucatges cinematogràfics. Amb les seves obres
El hotel eléctrico (1908) i Les KiriKi (1907), Chomón innova en els aspectes
tècnics de la doble exposició i la sobreimpressió, l’acoloriment de negatius
i la utilització del pas de maneta. Amb aquest últim, Chomón experimenta
les primeres mostres de la pixilació. Aquí podeu veure aquestes obres:
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Una màgia que va caure en
l’oblit

Román Gubern relata en el seu
llibre Historia del cine com
Méliès va passar de ser un

cèlebre personatge a caure en
l’oblit. Va perdre els drets de
distribució dels seus films, la

seva esposa va morir i va
contraure deutes que el van

portar a la ruïna i a cremar part
dels seus films. Per sort, la figura

de Méliès es va rehabilitar
socialment quan encara estava en

vida.

Fa pocs anys, el centre
cultural CaixaForum també

li va organitzar una gran
exposició retrospectiva.

Vegeu més films de Méliès
en aquest enllaç.

https://www.youtube.com/embed/cCzru63JBSE?controls=1

https://www.youtube.com/embed/OYerMez8q-g?controls=1

• Georges Méliès és potser un dels pioners més populars. Mag, il·lusionista
i director de cinema francès, se’l considera el pare dels efectes especials i
trucatges cinematogràfics: experimenta amb canvis de velocitat del film;
amb les tècniques del time-lapse i l’stop-motion, amb les transicions de
foses i encadenats i amb l’acoloriment de fotogrames. Ell mateix dirigia,
produïa, construïa les maquetes, pintava decorats, dissenyava decorats,
actuava i escrivia els guions. Al mateix temps, Méliès és també pioner a
l’hora de crear els primers estudis cinematogràfics i a introduir la ficció en
el cinema: crea pel·lícules de gènere fantàstic allà on fins al moment només
es tractaven temes purament realistes. Vegeu un dels films més famosos
de Méliès, Viatge a la Lluna (1902), en una curiosa versió escalada a 2K i
augmentada a 60 FPS:

https://www.youtube.com/embed/2TVxWyIVXVM?controls=1

Méliès, font d’inspiració

Méliès i el seu Viatge a la Lluna ha servit de font d’inspiració per a molts altres artistes: des
de crear videoclips com ara el hit d’Smashing Pumpkins “Tonight, tonight” fins a pel·lícules
més actuals com Hugo (2011), de Martin Scorsese, film projectat en 3D basat en la novel·la
il·lustrada La invenció d’Hugo Cabret (The Invention of Hugo Cabret de Brian Selznick,
2007) que ret homenatge al cineasta francès.

Vegeu el videoclip de The Smashing Pumpkins:

https://www.youtube.com/embed/NOG3eus4ZSo?controls=1
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Vegeu els principis
d’animació a la secció
“Estudi de l’animació” de
l’apartat “Animació 2D”, al
mòdul Animació
d’elements 2D i 3D.

• Winsor McCay, dibuixant de còmics i animador nord-americà, va ser
pioner a introduir el disseny artístic, criatures imaginàries i la interactivitat
entre obra i autor. McCay va desenvolupar l’animació com una forma d’art
i va assentar unes bases del dibuix animat que posteriorment Walt Disney,
entre d’altres, van seguir. Amb Gertie the Dinosaur (1914) va dotar de
personalitat i individualitat el personatge animat: el mateix McCay actuava
davant de la projecció animada del dinosaure.

Captura d’un fotograma de ’Gertie
the Dinosaur’ (1914), de Winsor
McCay

Vegeu el següent enllaç (el dinosaure apareix al minut 4):

https://www.youtube.com/embed/-PsmLDFaHEI?controls=1

Vegeu també Little Nemo (1911):

https://www.youtube.com/embed/kcSp2ej2S00?controls=1

Pel que fa a la resta de món, en especial l’animació japonesa, l’auge de l’animació
es produeix en temps posteriors. Al Japó, després de la Segona Guerra Mundial,
van començar a proliferar el manga i l’anime, creant una potent indústria creadora
de continguts animats. A l’Europa de l’est, en països com Txecoslovàquia, i al
Regne Unit van sorgir moviments d’animació experimental, potenciant tècniques
com l’stop-motion i la pixilació. A França i a Bèlgica es va desenvolupar una
tradició de còmic, amb productes com Tintín, a l’alçada de les produccions nord-
americanes i japoneses.

La industrialització de Disney

Ja ben entrat el segle XX, Walt Disney fa aparició amb els seus personatges
animats: Mickey Mouse, el gos Pluto, Goofy o l’ànec Donald, entre molts d’altres.
Amb la producció del llargmetratge animat La Blancaneus i els set nans (1937),
Disney inicia la indústria de l’animació creant una nova tècnica de producció
d’animació a gran escala: la tècnica del multiplà.

A més a més, Walt Disney i la seva companyia estableixen les bases del llenguatge
d’animació traduint-los en uns principis d’animació vigents avui dia.

Walt Disney enceta l’era de la indústria de l’animació i assenta les bases
del llenguatge d’animació establint-ne els 12 principis.
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Cicle

Repetició en bucle d’un
moviment determinat, una acció,

que va apareixent al llarg de
l’animació. Per exemple, el cicle

de caminar d’un personatge.

1.4 Característiques generals de l’animació

L’animació, sigui com sigui (2D, 3D, plana o en volum, per a televisió o videojocs)
té unes característiques tècniques, formals i expressives que la defineixen i la
caracteritzen.

Aquests trets característics són:

• La quantitat d’imatges originals generades per crear l’animació (animació
completa i animació limitada).

• El mètode de creació de l’animació (posició a posició o animació directa).

• Les característiques expressives i narratives.

1.4.1 Animació completa i animació limitada

A diferència del cinema o del vídeo, en què s’enregistren imatges amb una càmera,
en l’animació els fotogrames es creen des de zero: es construeix, es dibuixa i es
crea cada fotograma de manera original.

Però això no vol dir que en animació es creïn imatges originals per a cada
fotograma. Depenent del tipus d’animació, de l’envergadura del projecte i de la
seva destinació, es treballa de manera completa o de manera limitada.

En funció de quantes imatges originals es creïn per a cada segon
de l’animació i del grau de repetició de material sorgeixen unes taxes
d’animació: l’animació completa i l’animació limitada.

Animació completa

En els projectes d’animació completa es genera un gran volum d’imatges originals.
El material de l’animació es genera de manera original per a cada escena. No
es treballa amb fons simbòlics poc definits, no es repeteixen moviments ni es
reaprofita material de manera injustificada.

L’animació completa és el procés de producció d’animació en què cada
imatge animada generada s’utilitza per a un o dos fotogrames de l’animació
i que gairebé no repeteix material, escenes, cicles ni posicions.

Partint d’una producció per a cinema de 24 FPS, treballant en animació completa
es generen un mínim de 12 imatges originals per segon.
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L’animació completa dóna resultats de més qualitat, de més fluïdesa i de més
definició del moviment animat, ja que destina un gran nombre d’imatges diferent
per descriure’l. Es reaprofita molt poc material i hi ha molt poca repetició
d’escenes, cicles, posicions i dibuixos.

Els projectes basats en animació completa requereixen uns recursos de producció
força elevats. Necessiten uns temps de producció més amplis i més hores de
treball, en haver de crear una gran quantitat d’imatges originals. Per tant, els costos
de producció són més alts que en les produccions d’animació limitada.

’La Blancaneus i els set nans’

Per a la producció de La Blancaneus i els set nans (1937), de Walt Disney, considerat el
primer llargmetratge de dibuixos animats de la història i l’inici de la indústria dels cartoons,
es van destinar 800 km de paper i més de 2 milions de dibuixos fets a mà durant 2 anys.
Vegeu-ne un fragment emès dins l’especial televisiu Festival Disney (TV3, 1986):

https://www.youtube.com/embed/46LA65zJnMA?controls=1

Captura de pantalla de ’La
Blancaneus i els set nans’, de Walt
Disney

Dins de l’animació completa, i en l’argot de l’animació, es pot treballar a dues
taxes d’animació diferents:

• A uns: una imatge original per a cada fotograma. Partint d’una producció
d’animació per a cinema a 24 FPS, es creen 24 imatges originals per segon,
1.440 imatges originals per minut d’animació. Treballar a uns implica crear
des de zero totes les imatges, els dibuixos, de l’animació.

• A dosos: cada imatge original es repeteix dos cops. Una imatge, dibuix,
original per a cada 2 fotogrames de la pel·lícula. Partint d’una producció
d’animació per a cinema a 24 FPS, es creen 12 imatges originals per segon.

L’animació completa és l’estàndard de producció del cinema d’animació
de Disney, dels llargmetratges europeus i de l’animació creada íntegrament
per ordinador (animació interpolada). Les animacions stop-motion solen ser
animacions a dosos.

És habitual que en la producció de projectes d’animació s’alterni animació a
uns i a dosos i, fins i tot, animació completa i animació limitada. Tot depèn de
les necessitats d’animació: si es necessita animar una acció o moviment ràpid
altament detallat i fluid s’opta per una taxa a uns. En accions en què no es precisa
tant de detall es pot treballar a dosos perfectament.
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Animació limitada

Hi ha processos de producció d’animació en què es treballa amb una taxa
d’animació inferior a dues imatges originals per fotograma i es torna a aprofitar
material d’animació, es repeteixen moviments, postures, fons i expressions.

En l’animació limitada, cada imatge animada generada s’utilitza per a tres
o més fotogrames de l’animació, i se sol reaprofitar material com ara cicles,
fons, posicions, etc.

Igual com en l’animació completa hi ha taxes a uns i a dosos, en l’animació
limitada parlem de taxes a tresos:

• A tresos: cada imatge original es repeteix 3 cops. Partint d’una producció
d’animació per a cinema a 24 FPS, es creen 8 imatges originals per segon.

L’animació limitada és l’estàndard de producció d’animació japonesa
anime, animació per a televisió i animació seriada, i és habitual en l’animació
de base tradicional dibuixada a mà.

L’animació limitada estalvia temps i abarateix costos en haver de crear menys
imatges originals per segon a l’hora de crear l’animació. En estàndards de
producció basats en 30 FPS és habitual treballar a tresos sense que l’espectador
percebi diferència en el moviment animat.

D’altra banda, és també una característica de l’animació limitada el reaprofitament
d’imatges, fons, cicles, postures i la seva repetició. En aquest cas sí que és notòria
la pèrdua de qualitat: l’espectador evidencia la repetició d’imatges i fons que
apareixen una vegada i una altra al llarg de l’animació i moviments repetitius per
crear efectes iguals. És habitual també l’ús de fons simbòlics i abstractes.

Les produccions seriades de l’estudi d’animació Hanna-Barbera

Un clar exemple d’animació limitada són les famoses sèries d’animació per a televisió
de William Hanna i Joseph Barbera, dibuixants, animadors i directors d’animació nord-
americans que es van fer famosos a la segona meitat del segle XX per produccions
com The Flinstones (‘Els Picapedra’), Scooby Doo o Tom i Jerry, sèries que encara
actualment podem veure programades en les graelles de programació de diverses cadenes
de televisió.

Vegeu un fragment d’Els Picapedra en el següent enllaç i fixeu-vos en la repetició dels fons:

Captura de pantalla d”Els Picapedra’,
de l’estudi d’animació Hanna-Barbera

https://www.youtube.com/embed/1wQNt2-pezo?controls=1
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Vegeu amb més
profunditat els tipus de
fotogrames d’animació i
els conceptes de temps i
espai (timing i spacing) a
la secció “Estudi de
l’animació” de l’apartat
“Animació 2D”, al mòdul
Animació d’elements 2D i
3D.

’Campeones: Oliver y Benji’

Aquesta sèrie anime de Yoichi Takahashi és un exemple d’animació limitada: repetició de
cicles i fons poc detallats.

Campeones: Oliver y Benji és un exemple de shonen, un subgènere del manga i anime
japonès adreçat a homes joves que es caracteritza per tenir grans dosis d’acció, situacions
humorístiques i aventures entre adolescents masculins. Tal com passa en nombroses
sèries d’animació, especialment japoneses, Campeones: Oliver y Benji té el seu origen
en un còmic manga, Capità Tsubasa, que després va fer el salt a la versió animada anime.

Vegeu un fragment de Campeones: Oliver y Benji en el següent enllaç:

https://www.youtube.com/embed/XVDZR2Y04po?controls=1

1.4.2 Animació posició a posició i animació directa

A l’hora d’animar una acció determinada tenim dues maneres diferents de
construir l’animació: posició a posició (pose-to-pose) o animació directa
(straight ahead).

El mètode d’animació pose-to-pose consisteix a crear primer les posicions
clau del moviment i després generar els quadres intermedis. L’animació
pose-to-pose és el mètode que s’empra en l’animació clàssica tradicional,
les grans produccions i l’animació interpolada mitjançant l’ordinador.

Els fotogrames clau (keyframes) són aquells que marquen el sentit i la direcció
del moviment i les postures principals del personatge al llarg de l’acció que es vol
animar. Els dibuixos que queden entre els claus són els intermedis (inbetweeners).
Hi ha un tercer tipus de fotogrames, els extrems, que vénen a ser semblants als
dibuixos intermedis, però que representen una subtilesa en el moviment que els fa
diferents dels altres.

Aquesta manera de treballar pauta el moviment que s’ha d’animar a partir de
definir-ne, com a mínim, el punt de partida i el punt final de l’acció, així com el
temps de durada. Així, els fotogrames intermedis, que no són claus, són merament
imatges d’evolució d’una posició inicial marcada a una posició final marcada. És
una animació més controlada.

En l’animació directa o straight ahead es crea animació un fotograma
rere l’altre, de manera contínua, seguint l’ordre en què posteriorment seran
reproduïts. Es parteix tan sols de la posició inicial, i les posicions clau del
moviment no estan planejades. Les animacions stop-motion i les petites
produccions solen crear-se amb el sistema d’animació directa.
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Vegeu la cinemàtica
directa i la cinemàtica

inversa als apartats
d’animació d’elements i

personatges 3D del mòdul
Animació d’elements 2D i

3D.

L’animació directa o straight ahead dóna més llibertat de creació en no tenir
pautada cap posició. Es va creant l’acció a mesura que es va dibuixant. Tal
com podem veure en la figura 1.3, en la il·lustració d’animació directa, després
del primer dibuix es crea el segon, després el tercer, i així successivament. Això
comporta menys control sobre el timing, la durada de l’acció i la quantitat de
dibuixos que es necessiten per crear-la.

Figura 1.3. Animació ’pose-to-pose’ i ’straight ahead’

L’animació 3D juga amb els dos mètodes de creació d’animació: el sistema de
cinemàtica directa (Forward Kinematics, FK) corresponent a l’animació directa
straight ahead, i el sistema de cinemàtica inversa (Inverse Kinematics, IK),
corresponent a l’animació pose-to-pose. Depenent de quines siguin les necessitats
d’animació, es tria un mètode o l’altre.

1.4.3 Característiques expressives i narratives de l’animació

L’animació, per la seva pròpia naturalesa, ofereix un gran ventall de recursos
expressius i narratius que van més enllà del que la imatge real pot oferir. Ja sigui
animació per a cinema, per a videojocs o per a televisió, l’animació comparteix
una sèrie de principis característics.

Els trets característics propis de l’animació són:

• És interdisciplinària: abasta moltes i diverses branques artístiques i tècni-
ques.

• Consta d’una gran varietat tècnica.

• Té un alt caràcter experimental.
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Humor satíric animat

Aleix Saló es caracteritza per
crear senzilles animacions
criticant la societat, buscant
motius i causes de conflictes
actuals en clau satírica, a l’estil
de la popular revista d’humor El
Jueves. Vegeu-ne més
animacions a:
www.aleixsalo.com.

• És un mètode d’expressió que permet fantasiejar, exagerar, caricaturitzar,
imaginar, humanitzar, personificar... Pot explicar qualsevol cosa que conce-
bi la ment humana.

• No es caracteritza per voler reflectir l’entorn d’una manera realística (tot i
que de vegades pot ser així).

• No depèn de la realitat per crear narracions: crea móns que es regeixen per
codis i convencions que difereixen radicalment dels móns reals.

• Té possibilitats de relacionar-se amb el món físic i material de la imatge
real.

• Aporta una major llibertat creativa: permet exercir major control sobre el
procés creatiu i el resultat de l’obra.

• És útil per simplificar conceptes, transmetre idees o explicar processos
complicats.

En paraules de Walt Disney, “l’animació pot explicar qualsevol cosa que concebi
la ment de l’home. Aquesta habilitat la converteix en el mitjà de comunicació més
versàtil i explícit creat fins ara per a les masses”. És l’art de l’impossible.

Un dels tòpics relacionats amb l’animació és pensar-hi com a sinònim de dibuixos
animats adreçats al públic infantil. Avui dia és un argument que es desmunta per si
mateix. L’animació és present en les nostres vides com mai: publicitat, aplicacions
mòbils, entorns interactius, videojocs, cinema i web, i abasta una temàtica àmplia
i variada adreçada a tot tipus de públic.

Fins i tot, l’animació és utilitzada com a gènere documental per explicar amb
dibuixos el que en imatge real seria força dur de pair. Per citar-ne un exemple tenim
el film d’animació d’Ari Folman Vals con Bashir (2008), guanyador d’un Globus
d’Or a la millor pel·lícula de parla no anglesa, que narra un episodi dramàtic del
conflicte bèl·lic entre Israel, Palestina i el Líban. Vegeu-ne el tràiler en aquest
enllaç:

https://www.youtube.com/embed/_J9uoLMhMhs?controls=1

Seguint en la mateixa línia de varietat temàtica, recentment, amb la crisi immobi-
liària espanyola, va aparèixer un vídeo explicatiu d’animació que es va fer molt
popular: Españistán (2011), de l’il·lustrador i dibuixant de còmic català Aleix
Saló. En aquest vídeo s’explica de manera didàctica i entenedora l’origen del
boom immobiliari i la posterior crisi mitjançant vinyetes animades i un fil narratiu
irònic i perspicaç. Aquest és un bon exemple de com l’animació pot explicar de
manera senzilla processos i conceptes. Vegeu l’animació a:
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Vegeu la classificació de
l’animació segons el

target i el mitjà de difusió
a l’apartat “La indústria de

l’animació” d’aquesta
mateixa unitat.

Vegeu en profunditat les
diverses tècniques i els
seus procediments per

crear animació al llarg del
mòdul Animació

d’elements 2D i 3D.

https://www.youtube.com/embed/N7P2ExRF3GQ?controls=1

L’animació abasta temàtiques i públics molt variats. Hi podem trobar drames,
comèdies, sèries d’aventures per a joves, documentals bèl·lics, etc. Per tant, no té
molt de sentit tractar l’animació com un mer gènere cinematogràfic més, tot i que
de vegades se la intenti acotar. L’acadèmia dels premis Oscar té una categoria a la
millor pel·lícula d’animació. Es poden comparar en una mateixa categoria films
animats narrativament tan diferents?

1.5 Tipologies d’animació segons la tècnica utilitzada

L’animació és un llenguatge que té la capacitat de ser expressat mitjançant moltes
tècniques diverses. Aquesta flexibilitat permet generar amplis tractaments estètics
i narratius molt variats, i per tant, una gran varietat de tècniques per crear
animació. A més a més, sovint una obra d’animació acaba sent una amalgama
de diverses tècniques que acaben confluint en un sol producte. En una pel·lícula
d’animació audiovisual es donen cita totes les varietats artístiques: el dibuix, la
interpretació, la fotografia, la música, etc. No sempre serà fàcil classificar una
animació en una categoria única i inequívoca.

A l’hora de parlar de tipologies d’animació cal comentar que hi ha moltes maneres
possibles de classificar l’animació: segons el públic a qui va adreçada, segons
el mitjà de difusió, segons el gènere que tracta, etc. Una manera de classificar
l’animació és en funció de la tècnica utilitzada per crear-la. Es tracta d’una
classificació no excloent, és a dir, una mateixa animació pot respondre a diverses
característiques diferents.

A més a més, les tècniques d’animació s’adeqüen també en funció de quina sigui
la destinació de l’animació (televisió, videojocs, multimèdia, cinema...). Els
paràmetres tècnics no són exactament els mateixos.

Podem establir tres grans grups de tècniques d’animació segons la tècnica
utilitzada:

• L’animació clàssica, basada en el dibuix manual. Incloem aquí
l’animació convencional analògica.

• L’animació a partir de captura d’imatges fixes (stop-motion) o en
moviment (rotoscòpia i motion-capture).

• L’animació per ordinador, Computer-Generated Imagery (CGI), ja
sigui en 2D o en 3D.
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L’acetat de cel·lulosa, o
poliacetat, és una làmina de
plàstic transparent.

La prova de línia consisteix
a filmar els esbossos dels
dibuixos per comprovar que
el moviment de l’acció és
l’adequat.

1.5.1 Animació clàssica

Entenem com animació clàssica o tradicional aquella que està basada en els
processos de producció de dibuixos animats (cartoons) de base manual i dues
dimensions.

L’animació clàssica consisteix a dibuixar sobre paper les diferents fases del
moviment per després passar-ho a acetats, acolorir-los i filmar-los mitjançant
una càmera. Se sol treballar amb la metodologia pose-to-pose.

Aquesta manera de treballar amb acetats, anomenada cell animation, permet
superposar diversos dibuixos (personatges i fons) en diversos nivells i en un sol pla.
Tradicionalment, l’animador principal és l’encarregat de dibuixar els fotogrames
clau. Primer defineix el moviment per després encaixar el volum i l’esquelet
del personatge i fer la prova de línia per comprovar que l’animació és correcta.
L’assistent d’animador neteja els dibuixos fets per l’animador principal i li dóna
l’acabat definitiu afegint els detalls al personatge.

Un cop creats els dibuixos i l’animació arriba el procés de filmació mitjançant
una càmera anomenada truca (rostrum camera, en anglès), que es posiciona en
angulació zenital perpendicular al pla dels dibuixos (vegeu la figura 1.4). Aquesta
manera de treballar exigeix tota una organització i documentació tècnica prèvia
per dur l’animació a bon port.

Truca (’rostrum camera’, en anglès).
Font: Wikipedia/0

Figura 1.4. Càmera truca

Antigament, tot el procés de creació de dibuixos animats era artesanal, analògic,
sense intervenció de l’ordinador. En les produccions d’animació tradicional d’avui
dia, tot i ser menys nombroses que abans, els dibuixos originals segueixen sent
fets a mà però després s’escanegen, es digitalitzen i es tracten amb l’ordinador.
L’ordinador no intervé en la creació dels dibuixos, però sí en la postproducció
i en altres processos del projecte d’animació.

Actualment, l’animació clàssica està condemnada a ser una peça de museu. Dis-
ney, garant de l’animació tradicional, va acomiadar el 2013 la majoria d’animadors
tradicionals que encara tenia en plantilla, donant per tancat un departament de prop
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de 75 anys d’història i creador d’èxits com El rei lleó (1994), de Roger Allers i
Rob Minkoff.

Un dels estudis que juntament amb Disney ha continuat fent animació tradicional
és l’estudi japonès Ghibli, de Hayao Miyazaki, creador de títols tan coneguts
com El viatge de Chihiro (2001) o, més recentment, The Wind Rises (2013). En
aquestes produccions, la base de l’animació continuen sent els dibuixos fets a mà
(tal com també fan els estudis que n’estan recollint el testimoni, com Studio Ponoc
i Studio Chizu).

Fotograma del film animat ’El viatge
de Chihiro’, de Hayao Miyazaki. Font:

Anderson Smith2010 (Flickr)

La tècnica del multiplà

En parlar d’animació clàssica és imprescindible parlar de Walt Disney, ja que va
instaurar els estàndards de producció especialitzada dels dibuixos animats cap als
anys 30 del segle XX i va inventar la càmera multiplà (figura 1.5), un aparell
mecànic que consta d’una càmera i de diversos nivells on se situen les diverses
làmines. Aquesta tècnica permet la sobreposició i el moviment dels dibuixos a
diverses distàncies i velocitats, creant una sensació de profunditat. El multiplà
permet barrejar dibuixos amb imatges reals. Disney va aplicar aquesta tècnica per
primer cop en el curtmetratge The Old Mill (1937).

Càmera multiplà. Font: Wikipedia

Figura 1.5. Càmera multiplà de Disney

Vegeu el funcionament de la càmera multiplà en el següent enllaç:

https://www.youtube.com/embed/YdHTlUGN1zw?controls=1
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Les produccions indies són
produccions independents.
El terme abasta totes
aquelles propostes culturals
que s’ubiquen fora de la
cultura principal,
anomenada mainstream.

1.5.2 Animacions per captura d’imatge fixa (stop-motion)

La denominació catalana d’stop-motion és força variada. Podem parlar de pas
de manivela (creat per Segundo de Chomón), animació fotograma a fotograma o
animació quadre a quadre, per citar-ne uns quants exemples.

’Set’ de rodatge d’un stop-motion.
Font: Orse (Flickr)

L’animació stop-motion és una tècnica d’animació mitjançant captura
d’imatge fixa que es caracteritza per utilitzar l’enregistrament fotograma a
fotograma per crear l’animació i dotar-la d’un moviment animat característic
menys fluid.

Es tracta de donar vida a objectes de tot tipus com ara ninots, titelles, maquetes,
trossos de fusta i objectes de la vida quotidiana articulats o no, fotografiant-los
quadre a quadre. Qualsevol material susceptible de ser fotografiat pot ser objecte
d’un stop-motion.

Els stop-motion es creen seguint el mètode d’animació directa i normalment amb
una taxa d’animació a dosos.

Les animacions stop-motion estan vivint un auge en els darrers anys amb la prolife-
ració de nombroses obres: produccions indies, espots publicitaris, llargmetratges,
etc., de materials i temàtica molt variada. Vegeu diverses obres en stop-motion de
PES, un dels creadors actuals més prolífics, en el següent enllaç: pesfilm.com.

La família de l’stop-motion inclou un conjunt de subtècniques que empren una
gran diversitat de materials: paper, cartró, plastilina, pasta de modelar, argila,
fusta, arena, agulles... Les podem classificar en funció dels elements i dels
materials que s’animen:

• Retallables animats o cut out animation: animació plana en la qual els
personatges i els objectes que es volen animar es retallen i s’articulen. Poden
ser de paper o cartró, o retalls de fotografies, que es mouen acuradament
amb pinces i es filmen fotograma a fotograma amb una càmera en posició
zenital (com la truca). De vegades s’anima per substitució, canviant un
element de l’escena per un altre (per exemple, una cama estirada per una
cama doblegada). El resultat sol ser una animació força plana, ja que els
elements animats no tenen volum, i menys fluida.

• Clay animation o plastianimació: animació amb materials mal·leables
com ara la pasta de modelar, la plastilina o l’argila. Es modelen uns
personatges que es mouen i es transformen fotograma a fotograma en un
procés molt laboriós. Aquesta tècnica també s’anomena clay motion o
claymation.

• Animació de titelles (puppet animation): s’animen titelles, ninots, nines
o qualsevol model articulat en volum. Es manipulen les articulacions dels
ninots i es mouen capturant-los fotograma a fotograma.
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• Pixilació: els elements animats són objectes quotidians o persones, la qual
cosa dóna com a resultat moviments “fantasmagòrics”: persones que es
desplacen lliscant sense caminar o objectes que suren en l’aire. Vegeu
Neighbours (1952), de Norman McLaren, un dels exemples de pixilació
més pioners.

• Go-motion: a diferència de les altres tècniques d’stop-motion, en aquesta els
objectes fotografiats estan en moviment a l’hora de filmar-los. El resultat és
una animació amb efecte de desenfocament de moviment (motion blur). El
go-motion va usar-se per animar les maquetes de La guerra de les galàxies
V. L’imperi contraataca (1979), d’Irvin Kershner.

Captura de pantalla del videojoc ’The
Neverhood’, fet amb ’clay animation’

Les animacions stop-motion estan presents fins i tot en els videojocs. En el títol
d’aventures per a PC The Neverhood (1996), de l’animador Doug TenNapel, les
animacions estan fetes a base de clay animation i creades fotograma a fotograma
(frame by frame); a Harold Halibut (2018), de la companyia Slow Bros, les
animacions estan fetes a base de puppet animation i tot el conjunt parteix del
màxim nombre possible de creacions fetes i animades a mà.

Fins i tot també podem entendre com a stop-motion els vídeos time-lapse, la fil-
mació fotogràfica a intervals per mostrar diferents esdeveniments que generalment
transcorren a velocitats molt lentes i imperceptibles per a l’ull humà.

1.5.3 La rotoscòpia i la captura de moviment (’motion capture’)

A diferència de les altres tècniques d’animació, la rotoscòpia i la captura de movi-
ment, com el seu nom indica, parteixen del moviment real per crear l’animació.

La rotoscòpia i el motion capture es basen en la captura de moviment real
per crear l’animació, ja sigui a partir d’un vídeo enregistrat o a partir de les
posicions tridimensionals captades per sensors.

El primer sistema per rotoscopiar, creat pels germans Fleischer a principis del
segle XX, consistia a crear el dibuix a partir de la projecció d’un fotograma d’un
film de cinema. L’animador “calcava” les formes dels personatges fotograma a
fotograma. Es va fer servir per primer cop en sèries animades com Betty Boo i
Popeye, el mariner, i posteriorment Disney en La Blancaneus i els set nans (1937).

Màquina de rotoscopiar. Font:
Wikipedia

El resultat del rotoscopiat és un moviment animat altament fluid i de gran
versemblança amb la realitat. És una tècnica que permet crear animacions
de moviment totalment realístic, molt adient per animar accions ràpides que
s’escapen a l’ull humà: uns personatges ballant, corrent o fent alguna acció
dinàmica. L’animació es crea mitjançant el mètode d’animació directa i en una
taxa d’animació que varia en funció dels moviments que s’han de rotoscopiar: a
uns per a accions de gran rapidesa, i a dosos i fins i tot a tresos per a escenes
menys mogudes.
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El croma és una tècnica
audiovisual àmpliament
utilitzada que consisteix en
la substitució d’un fons per
un altre mitjançant
ordinador.

En l’actualitat, el rotoscopiat més habitual es fa a partir de les imatges d’un vídeo
que, mitjançant un programa informàtic específic, com pot ser l’Animate de la
Suite d’Adobe, “calca” fotograma a fotograma el moviment dels personatges. El
rotoscopiat informàtic permet jugar amb els diversos elements del llenguatge
visual (línies, siluetes, farciments, colors...) per generar estils expressius diferen-
ciats.

Vegeu en el següent enllaç el tràiler de la pel·lícula A Scanner Darkly (2006),
de Richard Linklater, un llargmetratge creat amb la tècnica de la rotoscòpia on
apareixen actors tan coneguts com Keanu Reeves, Winona Ryder o Robert Downey
Jr.:

https://www.youtube.com/embed/hkjDUERgCQw?controls=1

El motion capture o mocap és l’equivalent en 3D de la rotoscòpia.
S’utilitzen actors reals per captar els seus moviments mitjançant sensors,
càmeres i un escenari amb croma, per després passar-los al programa 3D
i aplicar-los als esquelets dels personatges 3D creats amb l’ordinador.

Captura de moviment per a 3D. Font:
Rifca Peters (Flickr)

El resultat és també un alt grau de versemblança dels moviments del personatge 3D
amb els moviments propis d’una persona física real. Hi ha programari específic
per fer la captura de moviment. Per exemple, el programa MoCap, que és
traslladable a la gran majoria de programes informàtics de 3D, com pot ser el
Maya d’Autodesk.

Per entendre millor la captura de moviment 3D vegeu el making of d’Avatar
(2009), de James Cameron:

https://www.youtube.com/embed/P2_vB7zx_SQ?controls=1
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Les imatges sintètiques
són aquelles imatges

creades íntegrament amb
ordinador.

Els primers gràfics

A La Guerra de les Galàxies
(Star Wars) (1977), de George

Lucas, ja podem veure gràfics en
3D que apareixen en les

pantalles de les naus rebels. O a
Tron, (1982) d’Steven Lisberger,

que compta amb escenes
totalment digitals.

Esquelet en 3D al qual se li apliquen
les coordenades obtingudes amb la

captura de moviment. Font: Billie
Grace Ward (Flickr)/0

El món dels videojocs utilitza molt el mocap per crear animacions 3D altament
creïbles i enriquir així l’experiència del jugador. És sorprenent el grau de similitud
amb el món real que es pot aconseguir mitjançant aquesta tècnica i un bon modelat
i texturitzat del personatge 3D. Títols com la sèrie de videojocs Uncharted, creada
por Naughty Dog i distribuïda per Sony Computer Entertainment, usen la captura
de moviment per a la realització de l’animació.

1.5.4 Animació per ordinador (’Computer-Generated Imagery’)

Les animacions fetes per ordinador, ja sigui 2D o 3D, representen el mode de
creació d’animació més estès actualment. Existeix un gran ventall de programari
(software) per treballar amb l’animació.

Entenem l’animació per ordinador o CGI (Computer-Generated Imagery,
gràfics generats amb ordinador) com les animacions creades íntegrament
amb computadora, partint d’imatges sintètiques.

Cal dir que, tot i que la majoria de tècniques d’animació (stop-motion, rotoscòpia,
dibuixos animats...) utilitzin l’ordinador en els seus processos de treball, no les
etiquetarem com a animacions fetes amb ordinador.

La història de l’animació per ordinador s’inicia a mitjan segle XX, moment
en què es comencen a desenvolupar els primers ordinadors i amb ells els primers
programes generadors d’imatges digitals. Als anys seixanta es creen els primers
ordinadors amb interfície gràfica i capaços de generar gràfics; l’empresa IBM va
ser la primera a llançar-lo al mercat. Els germans nord-americans John i James
Whitney experimenten amb l’animació per ordinador i funden la Motion Graphics
Inc.

La primera imatge sintètica en una pel·lícula de cinema es va poder veure el 1973
a Westworld, de Michael Crichton. Era una imatge en 2D. A partir d’aquí es
van succeint una sèrie de films que incorporen en la seva creació les innovacions
tecnològiques en Computer-Generated Imagery mesclades amb imatge real.

Als anys vuitanta comencen les primeres animacions generades per ordinador i
apareixen els primers personatges no humans creats en CGI. Es desenvolupen els
sistemes de creació CGI i el sistema de producció CAPS, i neixen nous estudis
com Pixar i Dreamworks. El 1995, Pixar produeix el primer llargmetratge fet
íntegrament en 3D, Toy Story, de John Lasseter (Pixar).

Tècnicament parlant, dins de l’animació CGI es diferencien dues grans branques:
l’animació 2D, basada en dues dimensions, amplada (X) i alçada (Y), i l’animació
3D, construïda en tres dimensions: amplada (X), alçada (Y) i profunditat (Z). Dues
tecnologies per crear animació que es diferencien en tècnica, estil i estètica. De
vegades, no obstant això, trobem productes d’aparença 2D però que s’han creat
amb programari 3D, o que directament són productes híbrids entre 2D i 3D.
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Vegeu els formats
d’imatge i arxiu a l’apartat
“Mitjans tècnics” de la
unitat “Gestió del projecte
d’animació” d’aquest
mateix mòdul.

La interpolació és una
operació matemàtica
aplicada al programari que
obté nous punts partint del
coneixement d’un conjunt
discret de punts.

Les animacions CGI poden emular digitalment la majoria de tècniques
d’animació.

Animació 2D

L’animació 2D per ordinador és una animació que per naturalesa és plana, com
el cinema, la fotografia i la televisió, però això no vol dir que no intenti donar la
sensació de tridimensionalitat (vegeu la figura 1.6).

L’animació CGI 2D es fonamenta en els eixos X (amplada) i Y (alçada) en
un escenari bidimensional.

Figura 1.6. Espai bidimensional

L’animació 2D treballa amb imatges vectorials, les creades a partir de vectors
matemàtics, o amb imatges de mapes de bits, bitmap, les creades a partir de
píxels. Treballar amb un tipus d’imatge o un altre canvia substancialment les
possibilitats de treballar amb unes eines o unes altres del programa informàtic
d’animació. Al mercat hi ha una àmplia oferta de programari per treballar en 2D:
Animate (anteriorment conegut com a Flash), Toon Boom, Animo. . .

Captura de pantalla d’una escena
d’animació 2D interpolada i amb
trajectòria de moviment feta amb el
programa Flash

L’animació CGI 2D es basa en l’animació tradicional, recreant una mena d’estudi
de pintor ple d’eines per dibuixar, pintar, traçar... El programari per a 2D sol
incorporar el treball per capes, a mode de càmera multiplà, una línia de temps
per crear els fotogrames i un sistema d’interpolacions per generar fotogrames
intermedis de manera automàtica, cosa que facilita enormement tasques que abans
requerien de molt de temps i molt d’esforç.

Les tècniques més habituals que incorpora el programari 2D són:

• animació fotograma a fotograma

• animació de gràfics vectorials

• animació interpolada (path based animation)

A més a més, amb l’animació CGI 2D podem simular les tècniques d’animació
convencionals: podem generar dibuixos animats, retallables animats, rotoscòpies,
etc.
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Vegeu els sistemes de
producció d’animació per

computadora, el
programari i el maquinari

per a 3D a l’apartat
“Mitjans tècnics” de la

unitat “Gestió del projecte
d’animació” d’aquest

mateix mòdul.

Hi ha una gran varietat de productes d’animació en 2D: des de websèries, sèries
per a televisió i espots publicitaris, fins a llargmetratges per a cinema i animacions
per a videojocs 2D. I les tècniques per crear animacions 2D, tot i que els principis
siguin els mateixos, s’adeqüen a les especificitats de cada mitjà.

Com a exemple, vegeu la websèrie de producció catalana i de gran èxit Cálico
Electrónico, de Nikodemo Animation, feta íntegrament en Flash i distribuïda
gratuïtament per Internet: www.calicoelectronico.com.Captura de pantalla del darrer capítol

de ’Cálico Electrónico’

Animació 3D

Toy Story (1995), de John Lasseter (Pixar), marca l’inici del cinema d’animació
en 3D en esdevenir el primer llargmetratge fet íntegrament en aquestes tres
dimensions. Però ens hem de remuntar quaranta anys abans, als anys setanta, per
trobar els avenços tecnològics en el programari de creació de gràfics digitals 3D.
Ed Catmull, de la Universitat de Utah, crea els primers gràfics 3D. La primera
animació digital 3D de la qual es té constància és una mà modelada en tres
dimensions.

Vegeu en el següent vídeo les primeres recreacions 3D:

https://player.vimeo.com/video/16292363

Captura de pantalla del film 3D
’Monstruos S.A.’ (2001), de Pixar

L’animació CGI 3D es fonamenta en els eixos X (amplada), Y (alçada) i
Z (profunditat) en un escenari tridimensional. És una animació que crea
objectes en tres dimensions.

Captura de pantalla del film 3D de
producció espanyola ’Les aventures
de Tadeu Jones’ (2012), del director

Enrique Gato

Les animacions 3D es generen amb programari que treballa en un entorn de tres
dimensions (vegeu la figura 1.7).

Figura 1.7. Eixos X, Y i Z en l’espai
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Vegeu els processos de
treball en 3D a l’apartat
“Processos i
documentació” de la unitat
“Gestió del projecte
d’animació” d’aquest
mateix mòdul.

Parlar d’animació 3D implica conèixer l’entramat dels processos de treball ben
definits i especialitzats i un conjunt de tècniques de realització.

Processos 3D
Actualment, el procés de producció d’animació CGI 3D està força estandarditzat.
Es fonamenta en les següents etapes:

• Modelat. És l’etapa més primerenca en la qual es modelen i es construeixen
els elements en 3D. Existeixen diversos mètodes de modelat: non-uniform
rational B-spline (NURBS), poligonal i de superfícies de subdivisió.

• Mapatge i texturitzat. Es dóna color, textura i aparença visual als elements
modelats.

• Animació. En aquesta etapa es crea l’esquelet (rig, l’estructura d’ossos dels
elements modelats) i s’anima utilitzant les diverses tècniques que presta el
programari de 3D (vegeu la figura 1.8).

• Il·luminació. S’il·luminen digitalment les escenes i els personatges 3D,
creant els jocs de llums i ombres.

• Renderitzat. Es finalitza l’animació que dóna origen a les imatges finals
de l’animació que s’utilitzaran després per fer-ne la composició i el vídeo
final.

Captura de pantalla d’un personatge
en la fase de modelat 3D

Figura 1.8. L’esquelet d’un personatge 3D

Captura de pantalla d’un personatge en la fase de ’rigging’
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Vegeu en profunditat
tècniques de realització

en 3D com la captació de
moviment al mòdul

Animació d’elements 2D i
3D, a l’apartat “Tècniques
de captació de moviment”.

Avui dia, el mercat gaudeix d’una àmplia gamma de programari per treballar en
les diverses fases del procés 3D. Trobem programes amb els quals podem produir
gairebé tots els processos, com poden ser Maya o 3ds Max, productes del fabricant
Autodesk o programes especialitzats en una etapa del procés, com pot ser el
programa Z Brush, del fabricant Pixologic, dedicat al modelat i a l’esculpit.

Tècniques 3D
L’animació 3D generada per ordinador engloba una sèrie de tècniques d’animació.
Les principals tècniques són:

• Fotograma a fotograma.

• Interpolació d’imatges. El programa ens genera automàticament els
fotogrames intermedis entre dos fotogrames clau (pose-to-pose). La in-
terpolació pot ser lineal amb velocitat constant i sovint basada en una
trajectòria definida, o pot ser una interpolació mitjançant corbes, amb les
quals modifiquem l’acceleració i altres paràmetres al llarg de la línia de
temps.

• Interpolació paramètrica. Els atributs de l’objecte, com poden ser el color,
la posició o la textura, es parametritzen per poder canviar-los al llarg del
temps.

• Cinemàtica directa (forward kinematics). És una animació algorítmica o
modelada. S’especifica un paràmetre i una funció que determina el compor-
tament del paràmetre. S’aplica a la velocitat, la posició i l’acceleració. Se
sol utilitzar per a moviments senzills.

• Cinemàtica inversa (inverse kinematics). Crea una estructura articulada
que podem moure i interpolar a partir d’un esquelet (rig).

• Motion capture.

1.5.5 Altres tècniques d’animació

En aquest apartat incloem l’animació experimental i el conjunt de tècniques no
estandarditzades.

Entenem com a animació experimental tota forma d’expressió lliure
d’un concepte o idea mitjançant tècniques d’animació no convencionals ni
estandarditzades.

Animació d’arena: manipulant sorra
sobre un retroprojector. Font: Tim

Grable (Flickr)

A Europa, al llarg del segle XX, es van desenvolupar les avantguardes artístiques
(cubisme, surrealisme, dadaisme, etc.), en què una sèrie d’autors proven tècniques,
juguen i combinen estils i tendències innovadors quant a narrativitat, color, ritme,
tècnica, temàtica... Parlem, per posar-ne algun exemple, de Marcel Duchamp i el
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seu Anemic Cinema, Man Ray i la seva pel·lícula Emak Bakia o Hans Richter i la
seva obra RHYTHMUS 21 (1921).

Vegeu Anemic Cinema (1926) de Marcel Duchamp en el següent enllaç:

https://www.youtube.com/embed/dXINTf8kXCc?controls=1

Vegeu Emak Bakia (1926) de Man Ray en el següent enllaç:

https://www.youtube.com/embed/ezkw2i8INlU?controls=1

Vegeu Rhytmus 21 (1921), de Hans Richter en el següent enllaç:

https://www.youtube.com/embed/A6ujivlkSDc?controls=1

En una altra línia hi ha Oskar Fischinger, pintor alemany emigrat als EUA
i considerat el pare dels gràfics animats (motion graphics), que experimenten
amb la música i la geometria, tècnica que va denominar animació absoluta.
Va col·laborar amb Disney realitzant Fantasia i va crear les conegudes Motion
Painting I i II. Vegeu Optical Poem (1938):

https://www.youtube.com/embed/6Xc4g00FFLk?controls=1

Un admirador d’Oskar Fischinger, el neozelandès Len Lye, experimenta amb la
tècnica del film directe o cameraless film, que consisteix a pintar, dibuixar i guixar
directament sobre la pel·lícula fotogràfica (cel·luloide), i realitza A Colour Box,
una de les primeres obres mestres de l’animació. Vegeu l’obra en el següent
enllaç:

https://www.youtube.com/embed/Q4C_hGbBFZ4?controls=1

A continuació citem les tècniques d’animació experimental més rellevants:
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• Animació d’arena (sand animation). Animació feta amb sorra en la
qual es representen imatges manipulant l’arena damunt d’un projector de
transparències.

• Animació d’agulles (pinscreen). Aquesta tècnica consisteix a crear anima-
ció en una pantalla plena d’agulles que es poden desplaçar cap a dins i cap
a fora, generant un relleu que s’il·lumina pels costats i crea una imatge amb
la seva ombra.

• Animació mixta o híbrida. S’hi barregen diverses tècniques: 2D i 3D amb
imatges reals, dibuixos, etc.

• Animació a l’oli. Tècnica que crea animació a partir d’imatges pintades a
l’oli. Un gran exemple d’aquesta tècnica és l’obra del director rus Aleksandr
Petrov guardonada amb un Oscar al millor curt animat, El vell i la mar
(1999), basada en la novel·la homònima d’Ernest Hemingway. Vegeu-la en
el següent enllaç:

Fotograma extret de la pel·lícula ’El
vell i la mar’ (1999), d’Aleksandr

Petrov

https://www.youtube.com/embed/NNCxNntn2yc?controls=1
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La deslocalització
consisteix a traslladar la
producció d’una fàbrica, una
oficina o un servei a un altre
indret on els costos de
producció i transport
resulten més econòmics.

2. La indústria de l’animació

En l’actualitat estem vivint un període d’expansió de l’animació i la seva indústria
en totes les seves vessants artístiques i comercials, que es plasma en un elevat
consum d’animació en multiplicitat de plataformes i formats que van més enllà
del llargmetratge per a sales de cinema.

El sector de l’animació es defineix per una doble vessant:

• Vessant cultural, perquè treballa creant art i difonent valors.

• Vessant industrial, perquè genera llocs de treball i creixement econòmic.

2.1 Un mercat global

Com la major part de les empreses capdavanteres actuals, l’animació és una
indústria global amb força demanda de contingut per a adolescents, adults i
famílies. Sèries de gran popularitat com The Simpsons (1989), de Matt Groening,
i King of the Hill (1997), de Mike Judge i Greg Daniels, van obrir la porta al públic
de masses a nivell planetari. Recreació dels personatges de ’The

Simpsons’. Font: Loren Javier (Flickr)

Vegeu la careta d’entrada de King of the Hill en el següent enllaç:

https://www.youtube.com/embed/LUZIQufgukA?controls=1

La demanda mundial d’animació s’incrementa a mesura que augmenten
les emissions de televisió per cable i satèl·lit i creix Internet.

Els mercats consolidats grans consumidors i productors d’animació més impor-
tants són:

• els Estats Units

• el Canadà

• el Japó

• França

• el Regne Unit
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Vegeu els productes
derivats i complementaris
a la secció “Els agents de
la indústria de l’animació”
d’aquest mateix apartat.

• Alemanya

És en aquests països on s’ubiquen les grans empreses creadores de continguts
globals. Al mateix temps, hi ha una sèrie de mercats emergents com el Brasil,
l’Índia i en especial la regió del Pacífic asiàtic que ofereixen producció a més
baix cost i unes plataformes d’animació poderoses que fan que creixi amb força la
internacionalització i la deslocalització de les empreses.

D’altra banda, la indústria de l’animació no se l’entén avui dia sense els pro-
ductes complementaris al producte d’animació principal. El producte principal
d’animació, per exemple, un llargmetratge d’animació 3D, és tan sols la punta de
l’iceberg d’una sèrie de productes relacionats amb la pel·lícula que sovint acaben
representant el gruix dels beneficis econòmics.

El model de negoci actual de la indústria d’animació es fonamenta en els
productes complementaris i derivats al producte principal, que aporten
fonts d’ingressos complementàries.

Una altra tendència global en la indústria de l’animació actual és la creació de
continguts multiplataforma. Es tracta de crear uns continguts que van més enllà
d’un sol mitjà de difusió i d’una sola manera de consumir-los.

Podeu consultar la producció d’animació mundial a la Internet Movie Database
(IMDb), una base de dades online que recopila dades sobre el món audiovisual
amb informació sobre actors, pel·lícules, programes de televisió i videojocs.
Inclou ressenyes, votacions populars i comentaris dels usuaris. La IMDb és
propietat d’Amazon i va ser fundada el 1990. Podeu consultar-la en el següent
enllaç: www.imdb.com.

2.2 Panorama de la indústria d’animació catalana i espanyola

En termes generals, les empreses catalanes i espanyoles segueixen les tendències
globals de la indústria de l’animació: aposten per la recerca, el desenvolupament i
la innovació (R+D+I), internacionalitzen les produccions i desenvolupen produc-
tes complementaris i derivats. En aquest sentit, estan en procés de creixement
potenciant nous continguts i millorant la qualitat de la producció.

A Espanya existeixen unes 250 empreses que es dediquen a activitats
relacionades amb la producció, el desenvolupament i la distribució de
continguts d’animació. Barcelona i Madrid centralitzen més de la meitat
de les empreses. De mitjana es calcula que cada any es desenvolupen 13
sèries noves, 10 curts i 6 llargmetratges animats.

Del darrer Llibre Blanc del sector de l’animació a Espanya, elaborat periòdicament
per la Federació Espanyola d’Associacions de Productores d’Animació (DIBOOS
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Llibre blanc

És un document o guia amb
autoritat que té com a objectiu
ajudar a comprendre un tema,
resoldre un problema o prendre
una decisió. Els llibres blancs
són utilitzats especialment en
l’àmbit governamental i el
màrqueting.

DIBOOS està formada per
l’Associació Catalana de
Productores d’Animació
(PRO-ANIMATS) i
l’Asociación Española de
Productores de Animación
(AEPA).
ICEX España Exportación
e Inversiones és una entitat
pública empresarial d’àmbit
nacional que té per objectiu
promoure la
internacionalització de les
empreses estatals.

www.diboos.com), juntament amb el directori i recull de dades de Who is Who.
Animation from Spain, elaborat per ICEX el 2018, s’extreuen uns indicadors
generals de l’estat de la indústria de l’animació i el volum de negoci (vegeu la
taula 2.1).

Les dades més rellevants del Llibre Blanc són:

• La contractació sol ser temporal i com a autònom (free-lance).

• Cada cop més es demanen perfils professionals altament qualificats i
especialitzats.

• Una gran majoria de les empreses produeixen continguts d’animació,
mentre que tan sols una petita porció es dediquen a la distribució.

• La majoria de les produccions tenen un soci internacional. S’exporta a
Europa, l’Amèrica Llatina, els EUA, el Canadà, l’Àsia, etc.

Taula 2.1. Retrat econòmic del sector de l’animació espanyola 2017

Nombre de companyies productores i distribuïdores 250

Ocupació 6.675 persones (contractació directa)

Noves produccions per any (mitjana) 13 sèries
10 curtmetratges
6 llargmetratges

Produccions de llargmetratges animats + de 20 produccions entre 2012 i 2016
+ de 50 noves produccions previstes entre 2017 i
2020

Produccions de curtmetratges animats + de 40 produccions entre 2012 i 2016
+ de 80 noves produccions previstes entre 2017 i
2020

Produccions de sèries animades + de 60 produccions entre 2012 i 2016
+ de 100 noves produccions previstes entre 2017 i
2020

Coproduccions + del 90%

Coproduccions internacionals + del 70%

Coproductora principal (canal de TV) TVE i Televisió de Catalunya

Coproductora principal (regió) Unió Europea

Beneficis per any 510 MAC

% de producció exportada 90%

Benefici total de les exportacions 317 MAC (62%)

ICEX (2018)

Dins del sector audiovisual, l’animació representa un sector que cada cop genera
més volum de facturació i més ocupació (vegeu-ne la relació en la figura 2.1).
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Vegeu l’equip humà d’un
projecte d’animació

audiovisual a la unitat
“Gestió del projecte

d’animació” d’aquest
mateix mòdul.

Vegeu la varietat de
productes d’animació en

la secció “Tipus de
productes d’animació”

d’aquest mateix apartat.

Figura 2.1. Importància de l’animació dins del sector audiovisual
espanyol el 2015, segons dades de l’Observatori Europeu de l’Audiovisual

Observatori Europeu de l’Audiovisual (2015)

Pel que fa als llocs de treball, les empreses d’animació espanyoles l’any 2011
comptaven amb gairebé 9.000 professionals contractats directa i indirectament.

Entre aquests llocs de treball, els perfils professionals més demanats eren:

1. Programador

2. Tècnic de setup (rigger, tècnic de renderitzat)

3. Animador (3D, sobretot)

4. Tècnic d’efectes especials (visual effects (VFX))

5. Modelador

Els perfils més demanats

La llista sencera de perfils professionals més demanats es completa amb els següents
perfils:

• Tècnic de layout

• Dissenyador (3D, gràfic, web)

• Tècnic il·luminador

• Responsable de construcció de marca (branding)

• Directiu de licensing (licensing manager )

• Productor d’animació

• Especialista en IP, protecció de dades, e-commerce

• Desenvolupador d’aplicacions

• Guionista

• Especialista en disseny d’experiència (experience design) i experiència d’usuari (user
experience)
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Podeu consultar el
catàleg de produccions
audiovisuals espanyoles
al portal de l’Institut de la
Cinematografia i de les
Arts Audiovisuals del
Ministeri de Cultura:
(bit.ly/3C8GaZV).

Els productes d’animació de les empreses espanyoles són força variats: des de
llargmetratges d’animació clàssica (el primer va ser Garbancito de la Mancha,
1945, d’Arturo Moreno), passant per les websèries online, fins a les produccions
3D dels nostres dies, algunes d’elles amb èxit de taquilla inclòs. Vegeu una
selecció de diverses animacions produïdes a Espanya en el següent vídeo elaborat
per DIBOOS:

https://www.youtube.com/embed/hFro-gVKzDs?controls=1

Èxits animats

Les productores espanyoles i catalanes d’animació han protagonitzat en els darrers anys
una sèrie d’èxits en taquilla, qualitat i ressò internacional. En el rànquing de les pel·lícules
amb més recaptació hi figura Tadeu Jones (2012), d’Enrique Gato, primer film animat
produït per Telecinco Cinema Mediaset, que amb un pressupost de 8 milions d’euros va
arribar a recaptar més de 17 milions d’euros en taquilla, segons dades del Llibre Blanc
del Sector de l’Animació a Espanya 2012 (vegeu la figura 2.2). El personatge ja havia
protagonitzat curtmetratges i còmics abans de la pel·lícula, però de l’èxit del llargmetratge
se n’ha derivat un videojoc per a les consoles PsVita i PlayStation 4, així com una seqüela
també per a la gran pantalla (2017).

Un altre cas reeixit és el de Chico i Rita (2010), de Fernando Trueba i Xavier Mariscal, que,
a part de guanyar el Premi Gaudí i el Premi Goya, va arribar a ser nominat a l’Oscar a la
millor pel·lícula d’animació 2012.

Figura 2.2. Recaptació dels principals èxits de taquilla animats

2.2.1 Les particularitats de la indústria catalana

La indústria de l’animació és una de les més potents del sector audiovisual a
Catalunya i està en auge. Es caracteritza pels següents aspectes:

• És una producció seriada. Es generen més sèries de petit format que no
pas productes de llarga durada.
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• Li manca finançament per portar a terme grans projectes.

• Presenta costos de producció relativament baixos que li permeten competir
amb els països emergents a nivell mundial, però que, per contra, ofereixen
uns sous poc elevats.

• Exporta gran part dels productes que genera.

• Compta amb talent professional d’alt nivell, fonamentat per l’auge d’esco-
les i estudis d’animació reglats tant públics com privats, en forma de cicles
formatius de grau superior, graus i màsters en animació i en videojocs.

• Gaudeix de la proliferació de festivals específics d’animació com l’Anima’t
i l’Animac.

Vegeu el reportatge sobre la indústria de l’animació catalana, i la crisi
econòmic que es patia a tot el país, emès en el programa Valor Afegit de
Televisió de Catalunya el novembre del 2013:
bit.ly/2lELelt

Els germans Grangel

Grangel Studio és un centre creatiu multimèdia barceloní creat pels germans Carlos i Jordi
Grangel que compta amb gran prestigi en la creació i el disseny d’estils i personatges
per al cinema d’animació. Han desenvolupat la caracterització de personatges de grans
produccions internacionals com ara La núvia cadàver (2005), de Tim Burton, o Hotel
Transilvania (2012), de Genndy Tartakovsky.

Figura 2.3. Recreació d’Emily, la protagonista de ’La
núvia cadàver’, de Tim Burton.

Font: Morgan (Flickr)

Vegeu una entrevista als germans Grangel en el següent vídeo:

https://player.vimeo.com/video/60947375

La Generalitat de Catalunya compta amb la Catalunya Film Commission (CFC)
(www.bcncatfilmcommission.com/ca), un servei públic que pretén promoure i
facilitar els rodatges a tot Catalunya i estimular i consolidar la indústria cinema-
togràfica i audiovisual catalana i els serveis que se’n deriven. Aquest organisme
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Vegeu les diverses fases
de producció d’un projecte
animat a la unitat “Gestió
del projecte d’animació”.

dóna suport a l’Acadèmia del Cinema Català i a les associacions de productors,
entre elles l’Associació Professional de Productores Especialitzades en Animació
(PRO-ANIMATS) (www.proafed.com/pro-animats), que forma part de DIBOOS.
També existeix la Catalan Films & TV, que inclou una base de dades en línia de
produccions, professionals i empreses audiovisuals catalanes. La podeu consultar
en el següent enllaç: www.catalanfilmsdb.cat.

2.3 Els agents de la indústria de l’animació

Dins de la indústria de l’animació es distingeixen uns rols d’empreses en funció
de quina és la seva tasca en el procés de producció d’animació. Aquests actors es
poden agrupar de la següent manera:

• estudis i productores

• agents financers

• distribuïdors

• exhibidors i altres

2.3.1 Productores i estudis d’animació

Les productores i els estudis d’animació són les empreses que desenvolupen les
fases de producció del projecte, aquelles etapes en què es crea el contingut, el nucli
dur dels projectes.

Les productores i els estudis d’animació es dediquen a la creació de
continguts animats. Com a norma general, les productores posseeixen
sempre la titularitat de l’obra generada i els drets que se’n deriven.

Els continguts que generen les productores van adreçats al cinema, aplicacions
per a dispositius mòbils, Internet, televisió, publicitat, efectes visuals, videoclips,
infografies, etc.

Les productores i els estudis d’animació solen subcontractar la producció
(outsourcing) i externalitzar part del procés a altres empreses auxiliars per dos
motius principals:

• Per especialització: s’encarrega part de la feina a empreses especialitzades
en temes concrets. Si es porta a l’exterior sol ser a països com el Canadà,
el Japó o els Estats Units.



Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 50 El producte i la indústria de l'animació

• Per reduir costos: es vol abaratir la producció dels continguts portant part
dels processos de creació a països com el Brasil, l’Índia o les Filipines, amb
sous més baixos.

El mode de contractació més comú en les productores i els estudis d’animació es-
panyols és en forma de treballadors autònoms (free-lance) i treballadors temporals
per obra i servei.

A Espanya destaquen les següents productores i estudis d’animació:

• BRB, amb sèries d’animació 2D tan conegudes com Willy Fog o David el
gnomo. I més recentment el llargmetratge CGI estereoscòpic Super Bernard.
BRB Internacional engloba també l’estudi d’animació Screen 2.

• Neptuno Films, especialitzada en animació infantil. Són creadors de la
coneguda Vaca Connie, de la sèrie Megaminimals i del clàssic El Patito
Feo.

• Illion Animation Studios, estudi creat pels fundadors de l’empresa de vide-
ojocs Pyro Studios, ha estrenat llargmetratges com Planeta 51 i Mortadel·lo
i Filemó contra en Jimmy el Catxondo.

• The SPA Studios, des de 2008 participa a projectes internacionals fent
tasques de suport per a Dreamworks Animation (desenvolupament de
continguts, disseny de personatges, storyboards...), recollint una valuosa
experiència que invertirà en Klaus, film d’animació de Netflix que el durà a
les portes dels Oscars.

• Planeta Junior, que forma part del grup Planeta / De Agostini, gestiona
drets d’imatge, llicències i corproduccions pròpies com les sèries Gormiti i
Mutant Busters.

• Edebé, productora de la sèrie animada Cuatro amigos y medio i coproduc-
tora del llargmetratge 3D Los cachorros y el código de Marco Polo.

• Filmax, productora de Floquet de Neu i El Cid, la llegenda.

• Zinkia, productora i estudi interactiu amb productes com Pocoyó o Shuriken
School.

• Imira, coproductora de sèries com Lola i Virginia, Lucky Fred i Mondo
Yan.

• Triacom, productora d’animació transmèdia amb sèries com La Lua i el
món.

• Motion Pictures Distribution, productora de Glumpers o Van Dogh.

• Mago Production, coproductora d’animació amb projectes de publicitat i
sèries com Tin & Tan, de gran èxit a Colòmbia.

• Perro Verde Films, productora jove ja desapareguda que va guanyar dos
Goya amb el film Arrugues, els responsables de la qual han emprès projectes
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L’economia col·laborativa

Es fonamenta en una interacció
entre subjectes mitjançant
plataformes digitals que satisfà
una necessitat d’una o més
persones. Els usuaris
seleccionen el rol en cada
moment. Hi sol haver un
mecanisme d’avaluació entre
usuaris. L’auge de les
aplicacions mòbils ha permès el
sorgiment de moltes plataformes
basades en aquesta col·laboració.

propis per separat amb productores com The Glow Animation Studio o
Ladybug Films.

• D’Ocon Films, productora ja desapareguda però que cal recordar per un
llarg nombre de sèries per a televisió que s’han vist durant anys, com Los
Fruitis o el gosset Rovelló.

A causa de l’elevat cost que suposa produir projectes d’animació, ja siguin llarg-
metratges o sèries, la modalitat més habitual per realitzar-los és la coproducció.

Una coproducció és una col·laboració entre dues o més productores que
posen en comú béns, drets i serveis per produir una obra audiovisual.
Comparteixen la propietat dels drets de l’obra i exploten i es reparteixen
conjuntament els beneficis o pèrdues que se’n puguin derivar.

La naturalesa de les coproduccions pot ser molt variada depenent de les diverses
formes contractuals que s’estableixin. Fins i tot són força habituals les coproduc-
cions internacionals entre productores de diversos països.

A part de les empreses consolidades d’estructura tradicional, cada cop emergeix
amb més força en el sector de les petites empreses independents del multimèdia,
l’audiovisual i el videojoc l’anomenada economia col·laborativa, que es tradueix
en nous espais i nous models de producció d’audiovisual:

• Espais de treball compartit (coworking).

• Treball col·laboratiu en xarxa (networking).

• Laboratoris d’innovació, espais de creació i desenvolupament R+D+I.

• Acceleradores d’start-ups, empreses emergents de creació recent que es
troben en una fase de desenvolupament de producte i cerca de mercats.
Les start-ups s’associen al sector de les noves tecnologies o dels models
de negoci innovadors. Sala de ’coworking’ del centre Impact

Hub. Font: Impact Hub (Flickr)

L”star system’ de l’animació

A escala mundial trobem una sèrie de companyies que per la seva qualitat, la seva
tradició i el seu volum de producció destaquen sobre la resta i els confereixen un
prestigi i una gran popularitat (vegeu la figura 2.4).
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El sistema CAPS

L’esmentat sistema CAPS
(Computer Animation

Production System) fa referència
a un procés d’entintat i
acoloriment per passar

l’animació al cel·luloide que
permetria la convivència de

tècniques analògiques i digitals.
Són uns processos que va

desenvolupar The Walt Disney
Company juntament amb Pixar a

finals dels vuitanta.

Figura 2.4. Panorama actual de creació d’animació 2D i 3D

Les productores i els estudis d’animació més importants a escala global són:

• Pixar Animation Studios. És potser l’estudi més famós i de més prestigi
en animació 3D. L’estudi es troba a Califòrnia i va ser fundat el 1986. El
seu origen es remunta a The Graphics Group, una divisió de Lucasfilm que
més tard va adquirir el guru d’Apple, Steve Jobs. Una de les figures més
importants de Pixar és John Lasseter, director creatiu de la majoria de les
produccions. Actualment, Pixar és una divisió de Walt Disney Company
i treballa amb el seu propi motor de render, RenderMan. A part de
les produccions d’animació per a cinema, Pixar també elabora videojocs,
programes per a televisió, programari d’animació i anuncis comercials. De
la seva prolífica i reeixida llista de films d’animació destaquen la trilogia Toy
Story, Bugs, Monsters Inc, Buscant en Nemo, Els Increïbles, Cars, Wall-E,
Up, Inside Out o Buscant la Dory. Vegeu el seu web: www.pixar.com.

• Dreamworks. És una productora fundada per Steven Spielberg el 1994 que
realitza i distribueix animacions 3D per a pel·lícules, videojocs i programes
de televisió. Des del 2016, Dreamworks forma part d’Universal Filmed
Entertainment Group. L’estudi Dreamworks ha realitzat, entre d’altres, els
següents títols animats: Shrek, Chicken Run, Madagascar, Kung Fu Panda,
Com ensinistrar un drac o la més recent Trolls.

• Studio Ghibli. Aquest estudi d’animació fundat el 1985 per Hayao
Miyazaki i Isao Takahata és considerat per la crítica especialitzada com
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un dels millors del món per la tècnica, l’estil i la qualitat de les obres. La
filmografia de Ghibli es fonamenta en llargmetratges d’animació manga
com ara Nausicäa de la Vall del Vent, La Princesa Mononoke, El viatge
de Chihiro, El Castell Ambulant, El meu veí Totoro, Arrietty i el món dels
remenuts o La Tortuga Roja. L’any 2013, Miyazaki va anunciar la seva
jubilació i poc després l’estudi va anunciar la clausura de la secció de
llargmetratges. L’estudi Ghibli compta amb un museu als afores de Tòquio
i té previst obrir un parc temàtic. El seu relleu es diu que l’han pres Studio
Ponoc (que reuneix força membres de l’equip Ghibli original i en segueix la
línia temàtica amb Mary and The Witch’s Flower) i Studio Chizu (cofundat
per Mamoru Hosoda, que proposa arguments més moderns i localistes amb
Wolf Children o El nen i la bèstia).

• Toei Animation. Si per alguna cosa destaca Toei Animation és per ser la
productora de les sèries manga per a televisió més famoses: Mazinger
Z, One Piece, Caballeros del Zodiaco, Bola de Drac, El Doctor Slump,
Galaxy Express 999, Candy Candy o Sailor Moon. L’estudi va ser fundat el
1948 i actualment és accionista de grans cadenes de televisió com Animax
i d’estudis d’animació com Sunrise, TMS Entertainment.

• Warner Bros Entertainment, Inc.. Actualment forma part del conglome-
rat Time Warner i integra també Cartoon Network (l’antic estudi Hanna-
Barbera) i la divisió d’animació Warner Bros Animation. És una de
les productores de cinema, televisió i animació més grans del món. Són
productes de la Warner els Looney Tunes (El Coiot i el Correcamins, Bugs
Bunny, Piolín, el gat Silvestre...), Scooby-Doo, Tom i Jerry, L’ós Iogui i les
pel·lícules animades basades en DC Comics com Superman o Batman, entre
molts d’altres.

• The Walt Disney Company. És una companyia gegant dels mitjans de
comunicació, animació i cinema fundada per Walt Disney el 1923. Els seus
inicis van estretament lligats als dibuixos animats, sent-ne el ratolí Mickey
Mouse el seu màxim referent. La companyia està present a tot el món,
posseeix resorts i parcs d’atraccions, produeix films per a cinema, té canals
de televisió i explota el licensing de tots els seus productes. Té acords amb
nombroses productores i estudis, entre els quals hi ha Pixar, Marvel, Fox o
Lucasfilm. Es calcula que la vàlua econòmica de Disney a l’any 2017 era de
178.000 milions de dòlars. De les seves produccions animades destaquen
els següents títols: Blancaneus i els set nans, Fantasia, La Ventafocs, Peter
Pan, 101 Dàlmates, El llibre de la selva, La Sireneta, La Bella i la Bèstia,
El rei lleó, En Ralph el destructor, Frozen o Zootròpolis.

Luxo, la mascota logotip, a fora dels
estudis de Pixar a Califòrnia. Font:
Lucius Kwok (Flickr)

El ’Destí’ de Dalí

Salvador Dalí, el pintor català geni del surrealisme, va acordar amb Walt Disney el 1945
fer un curtmetratge d’animació que combinés ballet i dibuixos animats. El projecte es deia
Destino, i no va arribar a finalitzar-se i estrenar-se fins al 2003 a causa de la Segona
Guerra Mundial i la posterior crisi econòmica.

Destino és una història d’amor animada en 2D que tira de les imatges i el simbolisme de
Dalí per recrear un món fantàstic i surrealista on hi apareixen els protagonistes Dahlia i
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Chrono, envoltats de formigues convertides en bicicletes, ballarines, tortugues gegants i la
Torre de Babel, entre d’altres.

Vegeu Destino en el següent enllaç:

https://www.youtube.com/embed/aXa8s9R7-24?controls=1

Altres grans companyies i productores d’animació són:

• 21st Century Fox, que inclou Blue Sky Studios

• Universal Cartoon Studios

• Nickelodeon

• TMS Entertainment-Tokio Movie

• Nippon Animation

2.3.2 Els agents financers

Qualsevol producció audiovisual necessita un finançament per dur-se a terme. En
termes econòmics, els projectes d’animació de certa envergadura requereixen d’un
gran pressupost inicial, mentre que els beneficis són a llarg termini i en finalitzar
el projecte, i no sempre amb garantia d’èxit.

Entenem els agents financers com les institucions, els organismes, les
empreses i altres entitats que aporten el capital necessari per finançar un
projecte; en aquest cas, d’animació.

El finançament és un dels cavalls de batalla del sector de l’animació catalana
i espanyola, en no disposar d’un capital inicial prou elevat en comparació de les
grans produccions de Pixar o Dreamworks, per posar-ne un exemple. És per aques-
ta manca de finançament que la indústria catalana produeix pocs llargmetratges i
fa més producció seriada, de curta durada.

Un èxit sense distribució

L’animació catalana i espanyola proporcionen sovint projectes de qualitat però amb poques
opcions de comercialitzar-se per falta de finançament, de subvencion i d’exempcions fiscals,
i amb un IVA cultural del 21%. Aquest és el cas d’Extraordinary Tales (2013), de Raul
García, un dels primers animadors espanyols que va treballar per a Disney.

El llargmetratge aborda cinc històries inspirades en relats de terror de l’escriptor Edgar Alan
Poe amb cinc estils d’animació diferents. Als Estats Units s’està convertint en un film de
culte gràcies a la distribució multiplataforma (iTunes, Amazon i Netflix), i a Alemanya es va
estrenar el 2015. A Espanya no ha arribat fins al 2017, de la mà de Movistar.
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La Llei 7/2010, general de la
comunicació audiovisual,
estableix la contribució de
finançament que han de
prestar les televisions a la
producció audiovisual
europea.

Vegeu el tràiler d’Extraordinary Tales (2013) en el següent enllaç:

https://www.youtube.com/embed/j4IDwG_FMpM?controls=1

Captura de pantalla del film
’Extraordinary Tales’ (2013), de Raul
García

Les fonts de finançament més habituals per als projectes d’animació són:

• televisions

• inversors privats

• licensing

• sector públic

El més habitual és que un mateix projecte tingui diverses fonts de finançament.

Les televisions

Les televisions, tant públiques com privades, són els principals inversors en la
producció d’animació a Espanya. Estan obligades per llei a destinar un mínim del
5% dels seus ingressos anuals al finançament anticipat de projectes audiovisuals
europeus, entre ells d’animació.

Les principals televisions espanyoles que financen projectes audiovisuals són:

• Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) (www.ccma.cat)

• Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) (www.rtve.es)

• MediaSet (www.mediaset.es)

• AtresMedia (www.atresmedia.com)

Tot i així, segons dades de l’Observatori Europeu de l’Audiovisual, només el
40% dels continguts d’animació que emet Televisió Espanyola és de producció
espanyola.

El sector públic

Una font de finançament de l’audiovisual són les ajudes i subvencions de les
diverses administracions públiques i fundacions. Actualment existeixen ajudes
destinades a promoure la indústria de l’animació, del videojoc i de les aplicacions
mòbils des de diversos nivells de l’Administració:
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• Ajudes europees. El programa Media, inclòs dins del programa Europa
Creativa de la Comissió Europea, fa més de 25 anys que dóna suport
a la indústria audiovisual europea mitjançant ajudes directes i subven-
cions, entre d’altres mesures. Per al període comprès entre el 2014 i
el 2020 disposa d’un pressupost de 817 milions d’euros. El programa
Media té una oficina pròpia per a Catalunya (consulteu el seu lloc web a:
www.europacreativamedia.cat).

• Ajudes estatals. L’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audio-
visuals (ICAA) és l’organisme del Ministeri de Cultura que gestiona el
sector del cinema i l’audiovisual. L’ICAA, conjuntament amb l’Institut de
Crèdit Oficial (ICO), disposa d’una línia de finançament de baix interès per
a producció cinematogràfica destinada a l’amortització de llargmetratges,
la participació de films espanyols en festivals, l’organització de festivals i
certàmens cinematogràfics a Espanya i la producció de curtmetratges sobre
projecte. A més a més, l’ICAA fonamenta convenis de col·laboració amb
altres entitats i institucions.

• Ajudes autonòmiques. L’Institut Català de les Empreses Culturals
(ICEC) és l’organisme de la Generalitat de Catalunya que dóna suport al
sector audiovisual català en totes les fases de la cadena de valor: la con-
cepció dels productes, l’assessorament en la cerca de línies de finançament,
el foment de la producció, la distribució i l’exhibició, la comercialització
estatal i internacional dels productes audiovisuals propis, el suport de les
activitats de difusió i animació de la cultura cinematogràfica i la conservació
del patrimoni fílmic a través de la Filmoteca de Catalunya. Aquestes ajudes
es concreten en una subvenció la quantia de la qual és com a màxim del 40%
del cost total del projecte, fins a un màxim de mig milió euros.

• Fundacions. Les fundacions i les associacions, organitzacions sense afany
de lucre i amb una vocació de servir l’interès general, són les principals
beneficiàries de les ajudes d’acció i promoció cultural. Són una opció per
aconseguir finançament públic per a projectes d’animació.

A part de les ajudes directes, les administracions també intenten potenciar fires
i congressos. Barcelona en aquest sentit es troba ben posicionada allotjant el
Congrés Mundial del Mòbil (Mobile World Congress), el Saló del Còmic i del
Manga o la fira del videojoc Barcelona Games World.

Inversors privats

Qualsevol entitat, banc, empresa o particular a títol privat pot ser una font de
finançament. La tipologia de l’inversor privat és força variada: des de l’entitat
bancària que ofereix una línia de crèdit, a preu de mercat o mitjançant algun
conveni específic d’interès més baix per desenvolupar un projecte, fins al mecenes
filantròpic amb capital que finança un projecte en el qual hi creu. És habitual que
en un mateix projecte hi hagi més d’un inversor privat.
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Tradicionalment, en el món del cinema, els diversos inversors privats d’un pro-
jecte queden representats mitjançant la figura del productor delegat (en anglès,
executive producer), que esdevé el responsable jurídic i financer de la pel·lícula i
representa els altres inversors en totes les gestions i tràmits.

Finançament col·laboratiu
Finançament col·laboratiu, finançament múltiple o multifinançament són diverses
formes de referir-nos al fenomen conegut com a micromecenatge (en anglès,
crowdfunding).

El micromecenatge representa un nou model de finançament que es basa en
la unió de petits inversors privats que s’ajunten en una plataforma en xarxa,
habitualment internet, per finançar projectes.

El micromecenatge és una expressió més de l’anomenada economia col·laborativa
que, amb la crisi econòmica i l’escassetat de finançament bancari dels darrers
anys, ha suposat una revolució en el sector audiovisual com a font de finançament
alternatiu.

Dins del micromecenatge hi ha diverses modalitats:

• Micromecenatge de donació. És el més conegut. L’inversor privat
aporta diners de forma filantròpica, és a dir, sense rebre cap compensació
econòmica a canvi. La contraprestació que es rep per haver col·laborat pot
ser molt variada en funció de la quantitat aportada: des de la inclusió del
nom de l’inversor als títols de crèdit fins a l’obsequi d’un parell d’entrades
per assistir a l’estrena del projecte.

• Micromecenatge equity (equity crowdfunding) d’inversió. S’inverteixen
els diners en un projecte d’una empresa a canvi de participar en les seves
accions, en el seu capital. No es garanteix el retorn del capital invertit en
forma de diners.

• Crowdlending. És molt similar a l’equity crowdfunding. Aquí l’inversor,
però, presta diners a una empresa i aquesta els hi va retornant de forma
mensual i afegint-hi els tipus d’interès que s’hagin pactat.

A Espanya existeixen diverses plataformes de micromecenatge per a projectes
audiovisuals, multimèdia i de videojocs. Les principals plataformes són:

• Lanzanos: la primera plataforma de micromecenatge a Espanya. Rep
15.000 visites diàries i més de 500 projectes han rebut ja finançament.

• Verkami: tal com ells mateixos es defineixen, són una “plataforma de
micromecenatge a Espanya per a projectes creatius”.

• Kickstarter: la seva missió és “donar vida a projectes creatius”. Ja han
donat llum a més de 95.000 projectes.
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• La Incubadora: el seu lema ho diu tot: “Entra, descobreix i forma part
dels millors projectes creatius de l’escena local i nacional”.

• Vibook: plataforma d’actors i actrius. No és estrictament una plataforma
de micromecenatge, però sí una fantàstica eina per a la indústria.

Captura de pantalla del web de
micromecenatge Verkami

Vegeu la web de l’Associació Espanyola de Crowdfunding-Spain Crowd Funding
(SCF) en el següent enllaç: www.spaincrowdfunding.org.

’Licensing’

El licensing és una forma de finançament que ofereix moltes oportunitats de negoci
per a un projecte d’animació.

El licensing és un permís temporal que s’atorga mitjançant un contracte per
reproduir, usar, explotar una marca, personatge, imatge, etc., creant tota
una gamma de productes derivats del producte original: videojocs, sèries,
aplicacions, marxandatge...

Ninotets "llicenciats" a la Fira del
Personatge i del Licensing de Seül.

Font: Republic of Korea (Flickr)

El contracte de llicència per al desenvolupament de productes derivats se signa
entre el propietari de la marca i el llicenciatari, que vol explotar el producte. En
el contracte s’estableix:

• el període concret d’explotació de la marca

• l’àmbit territorial

• les plataformes de distribució

El llicenciatari ha de pagar al propietari un percentatge sobre els guanys generats,
els royalties. I el propietari té la potestat de donar el vistiplau en els productes
derivats creats, ja sigui per temes de disseny, de conceptualització o de producció.

De vegades, els llicenciataris poden aportar el capital anticipat des dels inicis
de la producció preveient els guanys que obtindran en el futur. I fins i tot,
llicenciataris de gran envergadura poden fixar les condicions del contracte en
detriment dels propietaris.

Amb la saga Star Wars (1977), de George Lucas, es va veure l’enorme potencial
del marxandatge i dels productes de tercers per obtenir beneficis. Avui dia, el
licensing és el model a seguir en la indústria de l’animació. Moltes produccions
d’animació obtenen més guanys amb l’explotació dels productes derivats que no
pas amb l’explotació directa del producte originari.

Un exemple de licensing amb èxit a Espanya és el cas de Pocoyó (2005), de la
productora Zinkia.
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Pocoyó, de la sèrie als productes derivats

Pocoyó, creada per la productora Zinkia, va començar sent una sèrie d’animació 3D per a
nens creada per David Cantolla, Luis Gallego i Guillermo García Carsi i emesa a TVE. La
sèrie, que explica les aventures d’un nen en edat preescolar anomenat Pocoyó, gaudeix de
qualitat tècnica, bons arguments i unes animacions cuidades al detall que l’han fet triomfar
a països com el Regne Unit, el Canadà, el Japó, Nova Zelanda i Austràlia. El món de
Pocoyó és un escenari 3D, blanc i sense colors, creat, com la resta de la sèrie, amb el
programari Softimatge XSI.

Així, del producte original, que era la sèrie per a televisió, amb un pressupost inicial de 5
milions d’euros (se n’han fet dues temporades de 52 episodis cadascuna, d’uns 7 minuts de
durada per capítol), ha anat sorgint tot un món derivat, un conjunt de productes relacionats
i complementaris a la sèrie, alguns d’ells sota licensing (vegeu la figura 2.5).

Figura 2.5. Els derivats de Pocoyó

L’any 2012, les baules més importants de la cadena de valor de Pocoyó són:

• Un curtmetratge

• Una primera pel·lícula titulada Pocoyó i el circ espacial (2008)

• Vendes internacionals: la sèrie s’ha venut a més de 150 països.

• Un spin-off de la sèrie: Let’s go Pocoyó

• Dos videojocs per a DS i Wii

• DVD de la sèrie

• Un CD de música, amb la participació d’artistes com Alaska

• Acords comercials i de col·laboració amb Microsoft, Giochi Preziosi, Bandai...

• Presència online: un món anomenat mundopocoyo.com, un web, un blog, un canal YouTube,
perfils a Facebook amb més d’un milió de fans, gadgets diversos...

• Aplicacions mòbils i per a xarxes socials amb més de 13 milions de descàrregues

• Llibres: se n’han venut més d’1 milió i mig d’exemplars.

• Marxandatge i joguines: més de 3 milions de joguines venudes i una botiga online amb
productes llicenciats de tota mena: bijuteria, motxilles, peluixos...

Vegeu el món de Pocoyó en el següent enllaç: www.pocoyo.com.
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Vegeu les fases de
producció d’un projecte

d’animació a la unitat
“Gestió del projecte

d’animació”.

2.3.3 Distribuïdors

Entenem com a empreses distribuïdores aquelles companyies que es dediquen a,
un cop enllestit el producte d’animació, distribuir-lo a les empreses que en faran
l’exhibició.

Aquesta diferenciació entre distribució i exhibició correspon al model clàssic tra-
dicional d’explotació d’un producte audiovisual: producció-distribució-exhibició.
A dia d’avui, no obstant això, igual com ha passat amb la manera de consumir
música amb l’adveniment de l’era digital i Internet, la distribució d’audiovisual
està canviant a una velocitat de vertigen.

Actualment conviuen dos mons diferenciats en la distribució de productes
audiovisuals: el clàssic i l’online.

Tradicionalment, les distribuïdores porten a terme una diversitat de funcions
relacionades amb la distribució del producte:

• Posen en circulació el producte als mercats nacionals i negocien l’exporta-
ció.

• Són un enllaç entre la productora i les sales d’exhibició. Negocien
directament amb les sales de cinema.

• Poden avançar diners per al finançament del producte. A canvi, s’asse-
guren la distribució (si la distribuïdora és també exhibidora, s’assegura la
presència de l’animació a les seves sales de cinema).

• S’encarreguen del procés de comercialització: promoció i publicitat del
producte.

Actualment no hi ha cap empresa distribuïdora espanyola que es dediqui en exclu-
siva a distribuir contingut d’animació. La majoria de distribuïdores d’animació a
Espanya són alhora productores i/o exhibidores, com és el cas de BRB, Motion
Pictures, Filmax o Imira. En canvi, a països com França, Alemanya o el Regne
Unit hi ha empreses distribuïdores que només es dediquen distribuir continguts
d’animació.

Des de ben bé els inicis del segle XX, el poder de la distribució audiovisual s’ha
concentrat als Estats Units amb les anomenades the Big Six, les grans majors, que
mouen el gruix de la distribució d’animació a escala mundial de manera directa o
mitjançant acords de distribució amb empreses locals de cada país.

Aquestes empreses són:

• Paramount Motion Pictures / Viacom

• Warner Bros Entertainment (Time Warner)

• Columbia Pictures / Sony Pictures Entertainment
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The Big... Five?

És un paradigma en procés de
canvi, perquè el model de les Big
Six mutarà a partir de
l’adquisició que Walt Disney
Company ha fet de la producció
fílmica i televisiva de Fox
Entertainment. Des del passat
desembre de 2017, per tant, són
cinc les grans empreses de la
distribució audiovisual (mentre
no s’estableixen noves fusions
per part de la competència).

Un nínxol de mercat és un
terme de màrqueting que es
refereix al segment de
mercat que no té cobertes
les necessitats per la manca
d’oferta.

• NBC Universal

• Walt Disney Motion Pictures

• Fox Entertainment

El model de negoci de les majors s’ha basat en una estructura empresarial vertical
amb capacitat de controlar la producció, la distribució i l’exhibició de les obres
cinematogràfiques en el seu recorregut comercial des de les sales de cinema, el
DVD i la televisió.

D’altra banda, existeixen les anomenades mini-majors, empreses distribuïdo-
res a nivell internacional com DreamWorks, Lionsgate Entertainment, Metro-
Goldwyn-Mayer, Relativity Media, The Weinstein Company...

El sector de la distribució s’ha caracteritzat per ser un actor amb força davant els
productors i exhibidors, gaudint d’una posició de poder davant els altres agents.

El nou model de la distribució

El tradicional negoci de la distribució i exhibició veu trontollar la seva hegemonia.

El negoci de la distribució s’ha vist alterat per l’arribada d’Internet i la
proliferació dels dispositius mòbils (tauletes incloses), que han provocat un
canvi en el consum d’audiovisual entre el públic més jove.

El públic jove presenta una tendència en consum d’audiovisual a escala mundial
que es tradueix en:

• Menor afluència a les sales de cinema.

• Consum de televisió més baix.

• Predilecció per un consum individualitzat quan i on vol.

Aquest nínxol de mercat ha estat aprofitat per diverses empreses, que anomenem
agregadors de continguts audiovisuals, per oferir continguts audiovisuals a
través d’Internet.

Els agregadors de continguts audiovisuals són empreses que distribueixen
contingut audiovisual i d’animació, online, i que al mateix temps
desenvolupen un doble rol: el de distribuïdors i el d’exhibidors.

Les claus d’èxit dels agregadors de continguts audiovisual són:

• Oferta d’un ampli catàleg audiovisual.

• Innovació contínua.

• Generació d’ingressos a partir de la subscripció a preu competitiu.
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Per aprofundir en
l’animació per a cinema,
televisió i agregadors de

continguts vegeu la secció
“Classificació de

l’animació segons el mitjà
de difusió” d’aquest

mateix apartat.

• Producció de continguts propis.

Com a exemple paradigmàtic trobem Netflix, empresa creada per Reed Hastings i
Marc Randolph el 1997. En un principi era com una espècie de videoclub online
via Internet. Avui dia és un referent en el consum de sèries, ficció, animació i
documentals.

Un dels grans avantatges de Netflix, i dels agregadors de continguts en general,
rau en el fet que es poden consumir en gairebé tots els dispositius audiovisuals
que tinguin connexió a Internet: des de l’ordinador de sobretaula o el portàtil, els
telèfons intel·ligents, les tauletes mòbils o les smart TV (vegeu la figura 2.6).

Figura 2.6. Consum multidispositiu

Captura de pantalla del portal web de Netflix

Un altre exemple d’agregador de continguts audiovisuals és la plataforma liderada
per HBO, la productora de la reeixida sèrie Joc de trons (A Game of Thrones,
2011), creada per David Benioff i D. B. Weiss.

2.3.4 Exhibidors

El camp de les empreses exhibidores és el sector que més ha patit el canvi en les
tendències de distribució i consum de l’audiovisual i, al mateix temps, un dels
sectors que més ha sofert la crisi econòmica d’inicis del segle XXI.

Les empreses exhibidores s’encarreguen de mostrar, exhibir, el producte
al consumidor.

Els agents exhibidors d’animació més habituals són:

• Sales de cinema. Projecten els films directament al públic. Hi ha cinemes
de sala única, multisales (de quatre sales aproximadament) i els cinemes
multiplex, amb més de 10 sales.

• Televisions (broadcasting). Poden ser de titularitat pública o privada.
Emeten en senyal de televisió digital terrestre (TDT), via satèl·lit i/o per
cable.

• Festivals. Serveixen de presentació de les produccions i com a punt de
trobada dels professionals.
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Vegeu el procés de
producció de videojocs al
mòdul Projectes de jocs i
entorns interactius.

Els OVA són títols d’anime
llençats directament per al
consum domèstic, sense
emetre’s abans a televisió ni
a cinemes.

• Agregadors de continguts audiovisuals i plataformes online. També els
podem entendre com a distribuïdors.

Altres productes d’animació o que contenen animació, com és el cas dels
videojocs i altres derivats digitals com aplicacions per a mòbil o llibres electrònics,
tenen els seus propis canals de distribució i exhibició específics per a les seves
especificitats tècniques, entre ells, i de manera important, Internet.

El circuit d’exhibició habitual de les pel·lícules segueix un ordre establert: en
primer lloc es presenten als festivals d’animació, després s’estrenen a les sales de
cinema i quan han esgotat la seva vida comercial a la cartellera, els agregadors de
continguts audiovisuals les distribueixen, s’emeten per televisió i finalment passen
al circuit de consum domèstic en format DVD o Blue-Ray.

El circuit d’exhibició segueix un ordre escrupolosament establert: festivals
d’animació, sales de cinema, agregadors de continguts audiovisuals,
televisió i finalment consum domèstic (DVD).

Tot i així, hi ha excepcions a aquest circuït d’exhibició. Un exemple són els vídeos
animats originals japonesos, coneguts com a OVA (original video animation). Els
OVA estaven originalment disponibles en cintes VHS, tot i que després es van
poder aconseguir en format laserdisc i DVD. Hi ha casos de gran èxit d’OVA que
després han acabat sent llargmetratges per a la gran pantalla.

En els darrers anys, el negoci de les sales de cinema ha patit una davallada.
Moltes sales de petit format han hagut de tancar. Sovint, els exhibidors es
veuen supeditats als interessos de les distribuïdores que arriben a emprar mètodes
abusius. Curiosament, el lloc d’on els cinemes obtenen més ingressos no és a la
taquilla (un percentatge de la recaptació va a parar a les distribuïdores), sinó a les
activitats associades com la venda de refrescos i crispetes.

Els festivals

Els festivals són l’aparador per a les presentacions de les produccions audi-
ovisuals. Igual com són els portals web d’internet, els festivals d’animació
serveixen per mostrar al públic llargmetratges comercials, curtmetratges de tot
tipus, animacions experimentals, etc. I el que és més important, els festivals
serveixen per fer contactes entre professionals i públic, facilitant l’intercanvi
d’experiències i valoracions entre creadors, productors, animadors, distribuïdors.

Els festivals són el punt de trobada per als professionals i el públic:
ofereixen xerrades, col·loquis, seminaris i tallers per desenvolupar idees,
projectes, compartir experiències i descobrir nous talents.

Els festivals representen una bona oportunitat per obtenir un primer feedback de
les obres presentades i una projecció internacional. Comprovar la resposta del
públic davant una estrena, rebre reconeixement amb algun guardó o obtenir diners
gràcies a un premi.
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Vegeu la tipologia
d’animació segons la

tècnica usada a l’apartat
“Fonaments de l’animació”
d’aquesta mateixa unitat.

Els principals festivals internacionals d’animació són:

• Festival d’Annecy, a França

• Festival d’Ottawa, al Canadà

• Festival d’Hiroshima, al Japó

• Cinanima, a Portugal

• Animafest de Zagreb, a Croàcia

• Anima Mundi de São Paulo, al Brasil

• Animacam, a Orense (Espanya)

• ArtFutura, que se celebra a diverses ciutats del món, entre elles Barcelona

A Espanya destaquen els següents festivals d’animació:

• Animac, a Lleida

• Anima’t, a Sitges i Barcelona

• Animadrid, a Pozuelo de Alarcón (Madrid)

• 3Dwire, a Segòvia

• Animacor, a Còrdova

• Animayo, d’animació, efectes visuals i videojocs
Portal web del festival d’animació

Animac de Lleida

Podeu consultar aquests festivals i d’altres en el següent enllaç: www.animation-
festivals.com

A part dels festivals específics d’animació, en els darrers temps alguns festivals
de vocació generalista incorporen seccions d’animació entre la seva oferta
audiovisual, mostrant la rellevància que va adquirint l’animació.

2.4 Tipus de productes d’animació

La tipologia d’animació és molt variada. Trobem productes d’animació 3D, 2D,
tradicionals, per a públic adult, transmèdia i un llarg etcètera. A nivell industrial,
podem classificar l’animació de la següent manera:

• segons el mode de producció

• segons el públic objectiu

• segons el gènere

• segons el mitjà de difusió

• noves tendències dels productes d’animació
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Vegeu els recursos
tècnics per a un projecte
d’animació en l’apartat
“Mitjans tècnics“ de la
unitat “Gestió del projecte
d’animació”.

2.4.1 Animació segons el mode de producció

El mode de producció de l’animació condiciona directament els recursos tècnics i
materials de la indústria: quins equipaments es necessiten, quins recursos humans,
quins perfils professionals tècnics?

La gran diferenciació quant al mode de producció és determinar quin agent i quin
mitjà produeix l’animació. Podem agrupar tres grans grups d’animació segons el
seu mode de producció:

• animació de base manual

• animació per ordinador

• tècniques mixtes d’animació

Animació de base manual

Aquest tipus de producció d’animació es basa en el dibuix manual creat per un
dibuixant animador. L’ordinador no intervé en el procés de creació d’animació.
Això no vol dir, no obstant això, que no s’utilitzin les eines informàtiques en la
fase d’edició de l’animació, escanejant els dibuixos o fotografiant-los per tenir-ne
la versió digital i poder-los tractar mitjançant ordinador.

La majoria de produccions actuals han deixat aquest tipus de producció tradicional
pels processos digitals. La producció manual requereix molt temps i molts
recursos econòmics.

Pocs en queden

Entre les poques grans productores que han continuat produint animació de base manual
trobem l’estudi japonès Ghibli de l’emblemàtic Hayao Miyazaki (juntament amb els relleus
que li han sortit com Studio Ponoc o Studio Chizu) i la productora Walt Disney, amb títols
com Pocahontas (1995), que en els darrers anys ha reduït dràsticament el departament de
producció d’animació clàssica. Tot i així, l’animació basada en dibuixos fets a mà es manté
en forma en petites produccions i en animacions de caire més experimental.

Cinema d’animació artesanal al segle XXI

Un exemple de producció d’animació de base de dibuix manual als nostres dies és la
producció espanyola Arrugas (2011), d’Ignacio Ferreras, basada en el còmic homònim
de Paco Roca, guardonat amb el Premi Goya a la millor pel·lícula d’animació i al millor guió
adaptat i amb el Gran Premi del Festival d’Ottawa al millor llargmetratge d’animació 2012.
El film és un llargmetratge 2D per a adults que aborda la tendra història de dos avis en un
geriàtric, un dels quals pateix d’inicis d’Alzheimer.

Animació per ordinador

En aquest tipus es creen els dibuixos, els personatges, els escenaris i els fons
directament amb ordinador. És l’animació computer generated images (CGI),
en què les estacions de treball informàtiques són les protagonistes del procés.
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Dins d’aquest àmbit trobem dues grans branques: l’animació 2D, basada en dues
dimensions, i l’animació 3D, basada en tres dimensions. Avui dia, la majoria de
produccions d’animació es basen en la producció d’animació per ordinador.

El film iniciador de l’era d’animació digital 3D va ser Toy Story (1995), de John
Lasseter, de l’estudi Pixar. Actualment podem trobar a les cartelleres dels cinemes
grans produccions CGI 3D de companyies com Dreamworks, Disney o Pixar, els
grans dominadors del mercat.

Tècniques mixtes

Es tracta de processos de producció que mesclen tècniques CGI i tècniques
artesanals d’animació, com pot ser barrejar en un mateix producte d’animació
3D creat per ordinador amb dibuixos a l’oli manuals. Aquestes noves tendències
híbrides es troben en fase d’experimentació i desenvolupament. Encara no hi ha
cap programari específic al mercat que permeti estandarditzar aquestes processos
de producció de manera industrial.

Els estudis Disney van ser pioners en aquesta mescla del digital amb el manual.
El 2012 va presentar el llargmetratge En Ralph el destructor i el curtmetratge
Paperman, dirigit per John Kahrs, dues obres que mesclen el 3D amb el traç
manual. S’inicia el que pot ser una nova manera de produir animació.

Posteriorment, el 2014, DreamWorks va projectar el seu projecte híbrid Me and
my shadow, una mescla d’animació tradicional i animació per ordinador. La idea
és dibuixar de forma tradicional les ombres d’uns personatges creats per ordinador.

Artesania digital

La idea inicial del projecte de curtmetratge Paperman era mesclar la tecnologia disponible
al moment: l’animació per ordinador amb l’animació tradicional. Per aconseguir-ho es va
crear un programa específic anomenat Meander que permet mesclar ambdues tècniques,
la CGI 3D i el dibuix manual. El procés consisteix a crear models tridimensionals dels
personatges i objectes que després seran dibuixats manualment per sobre per donar
l’aparença d’animació tradicional.

El resultat és un híbrid que agafa el millor dels dos mons: l’agilitat i la subtilesa del traç a
mà i el volum de l’animació per ordinador.

Vegeu el tràiler oficial de Paperman en el següent enllaç:

https://www.youtube.com/embed/mM6cLnscmO8?controls=1



Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 67 El producte i la indústria de l'animació

Hi ha empreses
especialitzades a
confeccionar estudis de
mercat.

2.4.2 Animació segons el públic objectiu

El públic objectiu l’entenem com el destinatari de les animacions, el conjunt
d’individus a qui va adreçat un determinat producte o servei.

El mot anglès target és el terme que s’utilitza en màrqueting i publicitat,
i també en el sector audiovisual, per referir-se al destinatari ideal d’un
producte.

A l’hora de definir un projecte és de vital importància conèixer a quin públic
s’adreçarà, perquè el target condiciona:

• El tipus d’història que s’ha d’explicar. El guionista ha de saber qui i com
és l’espectador ideal per tal de conèixer els seus gustos i poder elaborar
un argument que capti la seva atenció. El relat s’ha d’adequar a l’edat del
públic a qui va adreçat. No és el mateix escriure un conte per a nens que un
conte per a adults; el llenguatge ha ser entenedor i redundant, i el ritme més
pausat.

• La selecció de la tècnica d’animació. No totes les tècniques són les més
adients per a tots els productes ni per a tots els públics. Per exemple, si
s’està definint un projecte d’animació per a nenes i nens de tres anys potser
no cal utilitzar les tècniques més sofisticades, sinó les que més s’aproximin
als seus referents, com poden ser els titelles, els putxinel·lis o les nines.

• El gènere i l’estil d’animació. La manera com s’explica la història, el
tema, l’atmosfera visual i l’estètica de la pel·lícula també han de concordar
amb el públic a qui va adreçat. Seguint amb l’exemple d’animacions per
a infants, un personatge realista i amb molts detalls no serà reconegut amb
tanta facilitat com un personatge més simplificat quant a formes i detalls.

Per definir el projecte d’animació i el target cal tenir clares les premisses inicials
de definició del projecte. A partir d’aquí es fan estudis de mercat, un conjunt de
tècniques basades en enquestes i treballs de camp que tenen com a objectiu:

• Definir les necessitats del públic.

• Valorar la idoneïtat i l’acceptació d’un projecte per part del públic.

• Detectar possibles nínxols de mercat.

És arriscat tirar endavant un projecte d’animació sense un estudi previ de les
audiències.

Una de les divisions més habituals que es fa del target és segmentar el públic per
franges d’edat. I en animació és especialment rellevant definir bé els segments
d’edat als quals es vol arribar. Tradicionalment s’ha associat l’animació amb
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un públic objectiu majoritàriament infantil. Avui dia, però, es produeix força
contingut per a adolescents i adults, i per tant és pertinent trencar el tòpic que
només relaciona animació amb infants.

Les principals franges de públic segons l’edat són:

• Públic infantil. Animacions per a infants. Distingim dues franges d’edat
marcades: d’1 a 6 anys, els més petits, i de 7 a 13 anys, el públic infantil
i juvenil. Tot i així, també se sol fragmentar el públic infantil, ja que hi
ha grans diferències entre un infant de 3 anys i un nen de 6, per posar un
cas. Es tracta de productes de trama senzilla, sense violència i sovint amb
voluntat didàctica. Com a exemples per a nenes i nens ben petits trobem
Baby Einstein, una línia de productes multimèdia, animacions i joguines
interactives que tracta temes com la música clàssica, l’art i la poesia; Pocoyó
i tota la seva colla d’amics o la vaca Connie, una sèrie infantil de producció
catalana del 2002 adreçada a infants d’entre 3 i 5 anys. Cal tenir present
i subratllar que aquestes produccions també han de captivar els pares, que
són els qui decideixen què veuen els seus fills.

• Públic juvenil. Animacions per a públic adolescent major de 13 anys. El
gènere d’aventures, d’acció i de superherois són les temàtiques estrella per a
aquest públic. En aquesta edat se solen accentuar les diferències entre noies
i nois, i els productes d’animació també s’especialitzen en una de les dues
franges.

• Públic familiar. Animacions aptes per a tots els públics. S’ha de trobar la
fórmula que permeti veure una pel·lícula en família i que captivi tots els seus
membres: que sigui prou entenedora per als més petits, però que al mateix
temps les històries enganxin els adolescents i aportin una segona lectura de
guió que sedueixi els pares. La pel·lícula s’ha d’escriure en tres registres.
Pixar ha aconseguit teixir molt bé aquesta triple lectura en els seus films.
La majoria dels llargmetratges d’animació disponibles en les cartelleres de
les sales de cinema comercial van adreçats al públic familiar.

• Públic adult. Animacions per a públic exclusivament adult major de 18
anys (aquesta edat pot canviar en funció del país). Violència explícita, sexe
o trames turbulentes i complicades són alguns dels temes per a públic adult.
En aquesta categoria trobaríem produccions de tarannà més experimental
com el documental animat Vals amb Bashir o bé animacions pornogràfiques
com les del gènere hentai japonès.

Existeixen diversos sistemes de classificació del contingut audiovisual que infor-
men els consumidors de la franja d’edat a la qual van adreçats. Tant en el cinema
com en la televisió o el sistema PEGI dels videojocs donen aquesta informació
mitjançant rètols o anuncis.

Els diferents públics objectius no només es poden definir en funció de l’edat, sinó
que també es fragmenten en relació amb altres aspectes:

• gènere
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• temàtica

• elements específics

2.4.3 Animació segons el gènere

Des dels inicis del cinema, la indústria va veure la necessitat d’etiquetar les
pel·lícules per tal de facilitar-ne la promoció i la distribució i per atraure el públic
a les sales. Abans de veure un film és útil saber si explica una història d’amor o
aborda un conflicte bèl·lic per prendre la decisió de pagar i anar al cinema a veure’l.
Dins d’aquest context van sorgir els primers gèneres cinematogràfics, provinents
molts d’ells de la literatura, i a dia d’avui continuen sent la base per a la resta de
gèneres audiovisuals.

Un gènere és una forma organitzativa que caracteritza els temes i els
elements narratius escollits per l’autor i que respon a un mode estereotipat
de relatar una història que permet a l’espectador identificar-la.

Els gèneres esdevenen un model conegut pels espectadors per catalogar els
productes audiovisuals. El màrqueting utilitza els gèneres per atraure el segment
de públic al qual va adreçat el producte i poder fer una anàlisi del rendiment
comercial previst.

Arribats a aquest punt cal aclarir que l’animació en si mateixa no és un gènere.
L’animació, amb tota la seva varietat de formes, és una manera de crear i
d’expressar que utilitza els diversos gèneres per relatar històries, igual com ho
fan la literatura o el cinema.

L’animació no és un gènere audiovisual, ja que no respon a un estil narratiu
ni temàtic.

Una gran dicotomia a l’hora d’abordar els gèneres audiovisuals és agrupar-los en
dos grans blocs en funció del referent real:

• Ficció. Els gèneres que es basen en mons i històries inventats, que es
fonamenten en la invenció i la imaginació de l’autor. Tenen els seus propis
personatges i regles de versemblança i un grau variable de realisme. La
majoria de productes d’animació s’inclouen en la ficció.

• No-ficció. Les històries de no-ficció presenten els fets com a veritat i
pretenen reflectir la realitat tal com és. En aquest grup hi podem incloure el
documental d’animació.

La classificació tradicional dels gèneres audiovisuals també es pot aplicar a les
produccions d’animació. Podem parlar de gèneres d’acció, comèdia, negre (thri-
ller), melodrama, terror, ciència ficció, experimental, musical, bèl·lic, western,
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eròtic, etc. La majoria de productes audiovisuals, però, són una barreja, agafen
recursos d’un gènere i d’un altre, per acabar conformant un tot. Una mateixa
pel·lícula pot encabir-se en més d’un gènere al mateix temps.

Es pot crear una classificació específica per a les animacions audiovisuals basada
en les constants temàtiques i de continguts que es reprodueixen en les obres
animades. Altres tipologies d’animacions destinades per a videojocs, multimèdia
o motion graphics es basen en altres paràmetres.

La classificació de gèneres per a animació audiovisual és la següent:

• Còmic i humorístic. Aquest gènere va néixer a principis del segle XX i
es fonamenta en la intenció de fer riure l’espectador. L’aspecte còmic i
humorístic és un recurs molt habitual en els productes d’animació, ja siguin
llargmetratges, curtmetratges o sèries. Els dibuixos animats humorístics
es caracteritzen per ser petites seqüències que solen presentar “agressions
corporals” i les seves conseqüències, els protagonistes solen ser animals
i juguen amb la reiteració. Es maximitza l’acció i es minimitzen les
conseqüències de l’agressió. Prenem com a exemple Tom i Jerry (1957), de
Hanna-Barbera: el gat Tom persegueix incansablement al ratolí Jerry que,
després de tot tipus d’adversitats, aconsegueix escapar de les seves urpes. I
tot amenitzat amb cops, batzegades, caigudes i tota mena de paranys.

• Comèdia. La comèdia presenta històries amenes i divertides, fonamentades
en el transcurs de la vida quotidiana. Trames sense assassinats ni violència
gràfica que narren les complicacions ocasionades per les relacions dels
personatges protagonistes. És un gènere molt present en l’audiovisual. Els
Simpson o la popular sèrie japonesa Heidi (1974), d’Isao Takahata, són un
clar exemple de la comèdia animada.

• Aventures. En les animacions d’aventures, els personatges humans solen
ser els protagonistes. Acostumen a ser històries excitants, plenes de noves
experiències i que ens porten a paradisos exòtics. Són relats més complets
i amb varietat de paisatges i escenaris. Up (2009), de Peter Docter i Bob
Peterson, i produït per Pixar, encaixa molt bé com a gènere d’aventures.

• Ciència ficció. Els japonesos van inaugurar aquest gènere barrejant per-
sonatges humans amb personatges de ciència ficció en mons imaginaris
que juguen amb el temps i l’espai. Aquest gènere té similituds amb el
d’aventures i el de superherois, però es diferencia en l’ús de la ciència i
la tecnologia com a part important de la història. Com a referent d’aquest
gènere podem citar la primera sèrie d’animació de Lucas Animation, Star
Wars: The Clone Wars, la seqüela animada de la gran saga de la Guerra
de les galàxies. Consulteu més informació de la sèrie en aquest enllaç:
https://bit.ly/3EddNeV

• Superherois o acció. Històries d’herois que viuen aventures. Hi trobem
lluites, batalles, persecucions, protagonistes i antagonistes que solen tenir
superpoders. Les trames solen tenir força ritme. Un bon exemple és el
llargmetratge 3D de Pixar Els Increïbles (2004), de Brad Bird, que narra les
peripècies d’una família de superherois.
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• Fantàstic. El gènere fantàstic es caracteritza per combinar elements
sobrenaturals amb la realitat. Mags, fetilleres, bruixots que encarnen el bé o
el mal solen aparèixer en els films fantàstics, igual com animals que parlen,
éssers que es transformen i forces extraordinàries que interactuen. En aquest
gènere hi tenen cabuda una llarga sèrie de produccions: des del relat de
fantasia èpica, com pot ser la versió animada d’El Senyor dels Anells (1978),
de Ralph Bakshi, fins a la més recent Com ensinistrar un drac (2010), de
Chris Sanders i Dean DeBlois.

• Documental animat. És un gènere que engloba tot film animat que parteix
de materials de no-ficció. Tot i que no és el gènere més prolífic en el món
de l’animació, el documental animat compta amb una llarga tradició. En
els darrers anys destaca el títol Vals amb Bashir (2008), d’Ari Folman, una
pel·lícula d’animació 2D que narra en clau autobiogràfica la massacre dels
camps de refugiats palestins de Sabra i Satila durant la guerra del Líban.
El film està visualment ben treballat i acabat i té una banda sonora que fa
de contrapunt. Com a curiositat cal esmentar que Vals amb Bashir no està
realitzat mitjançant la tècnica de la rotoscòpia:

https://www.youtube.com/embed/XN0K1PBq9NU?controls=1

• Didàctic i educatiu. Aquí hi incloem totes les animacions amb una clara
voluntat educativa, amb una voluntat de transmetre coneixement i valors.
Habitualment són animacions que van adreçades a un públic infantil. Dora,
la exploradora (2000), de Chris Giford, Valerie Walsh Valdes i Erik Weiner
és una sèrie d’animació 2D d’aventures per als més petits que en la seva
versió hispana té com a objectiu ensenyar anglès, mentre que en la versió
original americana Dora ensenya elements de la llengua espanyola als
espectadors angloparlants.

• Històric. L’animació també recrea temps històrics passats, capítols con-
crets o biografies de personatges històrics, com és el cas d’El Príncep
d’Egipte (1998), de Dreamworks, que relata la història de Moisès i la
esclavitud a l’antic Egipte.

• Terror. Són animacions per causar por a l’espectador. Van adreçades a
un públic adult. Solen incloure personatges estereotipats basats en vampirs,
monstres i altres figures del submón. Un bon exemple de terror és el film
d’anime d’Hiroyuki Kitakubo Blood: The Last Vampire (2000):
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Vegeu l’animació per a
multimèdia i videojocs en

la secció “Classificació de
l’animació segons el mitjà

de difusió” d’aquest
mateix apartat.

https://www.youtube.com/embed/Aw3NWowp114?controls=1

• Musical. Incloem en aquest gènere les pel·lícules que contenen fragments
musicals cantats o acompanyats d’una coreografia i en què part de l’argu-
ment es relata d’aquesta forma. Darrerament, el gènere musical, ja sigui
en cinema o teatre, ha viscut un ressorgiment que es tradueix en una àmplia
oferta de títols. L’animació no és aliena a aquesta tendència. Així, trobem la
popular Frozen: El regne del gel (2013), de Disney, guanyadora de l’Oscar
a la millor pel·lícula d’animació, o el film stop-motion quasi de culte produït
per Tim Burton Malson abans de Nadal (1993), dirigida per Henry Selick
i amb banda sonora de Danny Elfman:

https://www.youtube.com/embed/wr6N_hZyBCk?controls=1

• Altres gèneres. Hi ha altres gèneres menys habituals en animació, com
poden ser el drama, el western, el gènere bèl·lic o el hentai, el nom que rep
el gènere per a adults del manga i anime amb contingut pornogràfic.

Històries reals animades

L’animació és també un mitjà per documentar la realitat. Si mirem al llarg de la història
podem trobar força exemples de pel·lícules que han tirat de l’animació per relatar fets
històrics concrets.

Els orígens del documental animat se situen el 1918, quan Winsor McCay va realitzar
The sinking of Lusitania, una recreació de l’atac d’un submarí alemany a un luxós creuer
amb 2000 passatgers a bord que va comportar l’entrada dels Estats Units a la Primera
Guerra Mundial. Anys més tard, els germans Fleischers van produir el llargmetratge de
no-ficció Einstein’s Theory of Relativity (1923), que intenta explicar el funcionament de
la revolucionària teoria física d’Albert Einstein. La tomba de les lluernes (1988), d’Isao
Takahata, basada en la novel·la del japonès Akiyuki Nosaka, narra la seva experiència
infantil en els bombardejos de la Segona Guerra Mundial, relatant fets reals i personals.

Com a exemples més recents destaquem els documentals animats Waking life (2001), de
Richard Linklater, que compta amb diàlegs filosòfics; l’autobiogràfic Persèpolis (2007), de
Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud, un film d’animació 2D que relata la revolució islàmica
iraniana del segle XX fins als nostres dies o Vals amb Bashir, (2008) d’Ari Folman.

Un dels exemples més recents el trobem en Truth has fallen (2009), de Sheila Sofian,
un documental animat que combina animació i imatge real per denunciar els casos de
persones que han estat erròniament empresonades.
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Vegeu les especificitats
tècniques en l’apartat
“Mitjans tècnics”, a la
unitat “Gestió del projecte
d’animació” d’aquest
mòdul.

Diversitat d’estils gràfics

Tot i que no es tracta de gèneres pròpiament dits, perquè aborden moltes
temàtiques i punts de vista narratius molt diversos, hi ha una sèrie d’estils gràfics
que marquen i identifiquen clarament els productes d’animació i, sovint, els seus
gèneres.

L’estil gràfic és el conjunt d’atributs d’aparença que determina l’estètica
d’un producte visual.

Dins d’aquest àmbit es pot parlar d’una gran quantitat d’estil i subestils: el clàssic
estil Disney, els estils propis de gènere com el ciberpunk, el futur distòpic o
l’steampunk, etc. Potser un dels més coneguts, per les dimensions de les seves
produccions, la qualitat i el gran mercat, és el manga japonès.

El manga representa un estil molt definit que aborda unes temàtiques adreçades als
joves i als adults. En les darreres dècades del segle XX va créixer una indústria del
còmic (manga) i l’animació (anime) molt potent al Japó. Centenars de dibuixants
i creadors han anat perfilant aquest estil amb tot de subestils i gèneres diferents.
En destaquen figures com Osamu Tezuka, creador d’Astroboy; Akira Toriyama,
amb la mítica Bola de drac, i Hayao Miyazaki, fundador de l’estudi Ghibli, per
citar tan sols els més coneguts.

El manga i l’anime representen un fenomen que va més enllà de la pantalla i de la
societat japonesa. A Japó, el manga està tan estès que hi ha munts de subgèneres
específics, per als quals el públic es divideix per sexes, edat i, fins i tot, professions.
Es pot parlar d’una cultura manga que es manifesta en grups musicals, maneres
de vestir emulant els personatges més famosos d’animació i festivals arreu del món.
A Barcelona trobem el Saló del Manga, una fira que any rere any bat rècords de
públic. A l’edició de 2017 es van superar els 148.000 assistents.

2.4.4 Classificació de l’animació segons el mitjà de difusió

Els productes d’animació també els podem classificar en funció del mitjà que els
difon i els fa arribar al públic. Els mitjans de difusió dels productes d’animació
més habituals són:

• el cinema

• la televisió

• Internet i les plataformes web online

• els entorns multidispositiu
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Les animacions s’han d’adequar tècnicament a les especificitats de cada
mitjà de difusió: el format, la resolució, el tipus d’arxiu, el programari...

Animació per a cinema

Les animacions s’exhibeixen en sales de cinema. El producte estrella per al cinema
és el llargmetratge, pel·lícules amb una durada aproximada igual o superior als
90 minuts, i en menor mesura els curtmetratges, pel·lícules que no superen els 30
minuts de durada. Els curtmetratges per a cinema tenen el seu propi espai estrella
en els festivals d’animació. Els migmetratges, films que duren al voltant dels 60
minuts, gairebé han desaparegut de la cartellera.

Gairebé totes les pel·lícules d’animació que es projecten actualment a les sales
de cinema són en format digital. En els darrers anys, la majoria de sales han
fet el salt a la projecció digital, deixant enrere el centenari sistema de projecció
analògic.

Les animacions per a cinema es formulen en tota la varietat de gèneres i de pú-
blics: ficció i no-ficció, públic adult, públic juvenil, públic infantil, documentals,
etc. Pel que fa a les tècniques, cada cop més dominen les produccions 3D. Un dels
darrers llargmetratges 3D d’èxit per a un públic familiar és Inside Out (2015), de
Pixar, dirigida per Peter Docter i Ronnie del Carmen:

https://www.youtube.com/embed/DHq9_qfdphA?controls=1

Animació per a televisió

Dins de l’animació per a televisió hi tenen cabuda diversos productes animats, tot
i que l’estrella de l’animació televisiva són les sèries d’animació. En aquesta
apartat només incloem els productes animats creats per a televisió des del seu
projecte inicial. Així, per exemple, els llargmetratges per a cinema, tot i que
tinguin recorregut televisiu, queden exclosos d’aquesta classificació, igual com els
productes animats que acaben al circuit de consum domèstic (DVD) sense haver
passat per televisió.

Les animacions produïdes expressament per a emissió televisiva (en anglès,
broadcasting system) es poden presentar com a:

• sèries i minisèries

• espots publicitaris

• videoclips
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Vegeu alguns capítols de
Gumball, de Ben Bocquelet,
en l’enllaç següent:
www.cartoonnetwork.es/
show/gumball/videos.

La primera sèrie animada

Crusader Rabbit, de Jay Ward i
Alex Anderson, va ser la primera
sèrie animada per a televisió. Es
va emetre al canal NBC durant la
dècada dels anys cinquanta del
segle XX.

• programes educatius

• programes documentals

• programes divulgatius

Sovint, la vida d’aquests productes televisius salta de la petita pantalla al món
online d’internet. Moltes produccions que s’han llançat a la televisió perllonguen
la seva emissió a la xarxa.

Les sèries i les minisèries
Les sèries i les minisèries animades per a televisió són un dels productes estrella
de l’animació, i estan dominades sobretot per les produccions japoneses i nord-
americanes.

Una sèrie d’animació és un conjunt d’obres animades organitzades en
capítols que solen compartir uns mateixos personatges i un tema bàsic.

Els episodis se solen organitzar per temporades i poden tenir una durada ben
diferent, des d’un parell de minuts fins a capítols de mitja hora, que és l’estàndard.

Les minisèries es caracteritzen per ser de curta durada, generalment de dos a cinc
capítols, i desenvolupen un fil argumental comú que es desenllaça al final de la
minisèrie.

Les sèries animades abasten una gran varietat de tècniques, gèneres i públics, tot
i que tradicionalment l’humor i la comicitat han estat els protagonistes. Així,
hi ha sèries fetes en stop-motion i plastilina, com Pingu, d’Otmar Gutmann;
sèries d’animació japonesa anime; sèries híbrides de dibuixos i imatge real, com
Gumball, de Ben Bocquelet, o sèries creades íntegrament amb imatges sintètiques
d’ordinador, com Les Supernenes, creada per Craig McCracken.

El primer èxit d’una sèrie animada va venir amb Els Picapedra (The Flintstones),
de Hanna-Barbera, emesa a partir de 1960 als Estats Units. La popular sèrie és una
comèdia que relata la vida de dos matrimonis amb fills en un món retrotroglodita.

Fins als anys noranta, les sèries animades tenien un marcat públic infantil amb la fi-
nalitat d’entretenir la canalla. És a partir de llavors que comencen a universalitzar-
se globalment sèries adreçades a un públic més adult, com The Simpsons o South
Park. Algunes d’elles encara es poden veure a la petita pantalla.

’South Park’ i ’Els Simpson’

The Simpsons és una sèrie creada per Matt Groening que compta amb més de 25 anys
de vida en antena en les televisions d’arreu del món. La sèrie, produïda per Gracie Films
per a Twentieth Century Fox i Fox Network, va començar el 1987 com una petita secció de
dos minuts de durada dins d’un programa televisiu.

Representa una imatge peculiar de la família nord-americana, i és una crítica dels valors de
la cultura occidental. Els seus personatges són fàcilment identificables per als nens, però
tracta temes que acostumen a ser més en el seu fons per a un públic més adult.
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En la mateixa línia de la crítica de la societat americana, i anant un pas més enllà que
la família Simpson, trobem la sèrie de Matt Stone i Trey Parker South Park , començada
a distribuir per Comedy Central des de 1997. Quatre amics en edat d’anar a primària
narren i esquincen de manera surrealista molts aspectes de la cultura nordamericana, en
tu humorístic, satíric i sovint una mica negre.

El Japó és una de les grans potències creadores i exportadores de sèries d’anima-
ció. Existeixen un gran nombre de sèrie d’animació anime que gaudeixen de gran
èxit. D’entre elles destaquen els següents títols:

• Bola de Drac (Dragon Ball), d’Akira Toriyama

• One Piece, d’Eiichiro Oda

• Doraemon, de Fujimoto Hiroshi i Motoo Abiko

• Sherlock Holmes, de Hayao Miyazaki i Isao Takahata

• Shin Chan, de Yoshito Usui

• Dr. Slump, d’Akira Toriyama

Les millors sèries d’animació

Dins del món de les sèries animades es poden trobar produccions molt variades. A
continuació destaquem els títols més importants:

• Batman: La serie animada, produïda per Warner Bros

• Bob Esponja, d’Stephen Hillenburg

• Robot Chicken, de Seth Green i Matthew Senreich

• Rugrats, d’Arlene Klasky, Gábor Csupó i Paul Germain

• Archer, d’Adam Reed

• South Park, de Trey Parker i Matt Stone

• The Simpsons, de Matt Groening

• Looney Tunes, de la productora Warner Bros, amb tots els seus personatges com Bugs Bunny,
el Coiote o en Piolín

• Bola de Drac (Dragon Ball), d’Akira Toriyama

• Cowboy Bebop, de Shinichiro Watanabe i Hajime Yatat

• Futurama, de Matt Groening i David X. Cohen

• Campeones: Oliver y Benji, de Yōichi Takahashi

• Shin Chan, de Yoshito Usui

• Ranma 1/2, de Rumiko Takahashi

• Dr. Slump, d’Akira Toriyama

• Death Note, de Tsugumi Ōba i il·lustrada per Takeshi Obata

• Naruto, de Mashashi Kishimoto

• Beavis and Butt-head, de Mike Judge
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• Family Guy, de Seth MacFarlane

Pel que fa a les sèries animades de producció catalana, destaquen les següents
produccions:

• Arròs covat, de l’il·lustrador Juanjo Sáez i la productora Escándalo Films

• Les Tres Bessones, de Roser Capdevila i produïda per Cromosoma

• (10+2), produïda per Acció

• La vaca Connie, de la productora Neptuno Films

• Cobi, de Javier Mariscal

• Història de Catalunya, de BRB

• Els Fruittis, de D’Ocon Films

’Arròs covat’

Arròs covat, de l’il·lustrador Juanjo Sáez, és una sèrie d’animació 2D, de producció catalana
i de força èxit, que va començar a emetre el Canal 33 el 2009 conjuntament amb les
emissions a Internet.

La sèrie fa referència a l’expressió “covar-se l’arròs” o “passar-se l’arròs”, un refrany que
significa haver perdut l’edat adequada per fer alguna cosa en concret. Arròs covat aborda
el conflicte de fer-se gran amb el teló de fons de la Barcelona moderna i cosmopolita. El
protagonista és Xavi Masdéu, un dissenyador gràfic de 35 anys que ha de refer la seva vida
després que la seva xicota, la Sònia, trenqui la relació.

L’estil gràfic de la sèrie es presenta com si fos un còmic, amb vinyetes en les quals es
desenvolupen les accions que sobrepassen sovint el marc de la vinyeta. Els personatges
tremolen (efecte boiling). Els seus rostres no solen mostrar ni ulls ni boques excepte en
determinades ocasions. Parlen de manera planera, moderna i com al carrer.

La música hi té un paper important. Es fan referències a l’escena cultural independent i es
parodien artistes com el discjòquei Marc Piñol (DJ de mierda) o el cantant Joe Crepúsculo.
El tema d’obertura de la sèrie, compost pel col·lectiu Maik Maier i interpretat per Miguel
Ángel Blanca, conjuga a la perfecció amb l’estil de la sèrie.

Vegeu el web de la sèrie en el següent enllaç: www.ccma.cat/tv3/arroscovat.

Els espots publicitaris
La publicitat i les diverses tècniques de màrqueting han vist en l’animació una eina
eficaç per arribar als consumidors. La publicitat es pot presentar en els diversos
mitjans de les següents maneres:

• Espots. Per a televisió, sobretot, i cinema, en menor mesura. Són anuncis
que es realitzen amb tècniques d’animació o una combinació d’imatge real
i animació.

• Infografies animades. Serveixen per explicar processos i conceptes de
manera gràfica. És un recurs habitual per a productes alimentaris, cosmètics
o medicaments.
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• Logotips animats. Gràfics animats per donar visibilitat a un logo estàtic.

• Animació de personatges. Personatges, sovint mascotes, que protagonit-
zen una historieta.

Els espots publicitaris són de curta durada, la majoria són càpsules al voltant
dels 30 segons. Per tant, les animacions han de ser concises narrativament parlant
i anar directes als valors que es volen destacar. Han de tenir el target molt ben
definit.

La publicitat utilitza una gran varietat de tècniques d’animació per als seus espots.
En els darrers anys han proliferat molt les tècniques 3D.

Vegeu a continuació diversos exemples d’espots animats:

• Clover. Anunci que recrea un món de fantasia a mode de curtmetratge
d’animació 3D:

https://player.vimeo.com/video/30314037

• Motorola Razr2 - Chapter 7. Anunci d’animació realista i imatge real:

https://player.vimeo.com/video/46431341

• Oreo. Animació d’estil 2D:

https://www.youtube.com/embed/kI41Fh9RSi0?controls=1
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En els videojocs, la
cinemàtica és una
seqüència de vídeo que
desenvolupa i complementa
la història que narra el
videojoc, com per exemple
pot ser la presentació d’un
personatge.

MTV és un canal de
televisió molt popular que va
néixer com a contenidor de
videoclips, tot i que la
pèrdua d’audiència i l’auge
d’internet com a proveïdor
de continguts musicals l’ha
dut a dirigir la seva
programació cap a
productes més cridaners,
com els programes de tipus
reality.

• Google Chrome. Infografia animada que presenta el navegador:

https://www.youtube.com/embed/BH_vwsyCrTc?controls=1

• Solvia. Vídeo explicatiu amb animació minimalista:

https://www.youtube.com/embed/IBdqkg4u5bI?controls=1

• Samsung New Species. Animació 3D i imatge real:

https://player.vimeo.com/video/4295730

Els videoclips
La combinació de música i animació ha donat resultats de gran qualitat. El format
videoclip permet generar metàfores visuals d’animació en forma d’art amb una
gran llibertat creativa. Vegeu AMUMU: The Curse of the Sad Mummy, la
genial cinemàtica 3D per a League of Legends en forma de vídeo musicat creat
per l’estudi Shy The Sun, i inspirat en l’estètica dels cut out, en el següent enllaç:

https://www.youtube.com/embed/cY6SlRK5SIo?controls=1

La capacitat de l’animació de crear mons fantàstics casa a la perfecció amb
l’imaginari mental que crea la música en escoltar-la.

Els videoclips han servit a la indústria discogràfica per promocionar els hits
musicals a la televisió en un principi, i a les plataformes d’Internet com YouTube
en els nostres dies. La varietat de tècniques i estils és una constant en el món dels
videoclips. A continuació llistem un seguit de videoclips animats:
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• Ce soir, del grup Monogrenade. Videoclip fet amb la tècnica de pixilació:

https://www.youtube.com/embed/xgNWGUoNs68?controls=1

• Live For The Mmoment, del grup Verona Riots. Un videoclip que mescla
els retallables animats (cut out) amb imatge real:

https://player.vimeo.com/video/98802719

• Everything Hits At Once, del grup Spoon. Cançó musicada feta amb
animació 2D:

https://www.youtube.com/embed/dInnbQrYVhQ?controls=1

• Take on me, del grup A-ha. Mític videoclip fet amb la tècnica de la
rotoscòpia:

https://www.youtube.com/embed/djV11Xbc914?controls=1

• One More Time, del grup Daft Punk. Un extracte de l’obra mestra d’ani-
mació anime francojaponesa Interstella 5555, un film musicalitzat per Daft
Punk en l’àlbum Discovery:

https://www.youtube.com/embed/FGBhQbmPwH8?controls=1
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The Mill és una productora
d’efectes visuals.
S’autodefineixen com a
artistes tecnològics i
creadors per a tots els
mitjans, treballant al límit de
la narrativa visual. Vegeu la
seva web: www.themill.com.

Vimeo és una xarxa social
d’Internet basada en vídeos,
llançada el novembre del
2004 per la companyia
InterActiveCorp. El web
permet compartir i
emmagatzemar vídeos
digitals i comentar-los:
vimeo.com.

• Sledgehammer, de Peter Gabriel. Aquest videoclip és considerat per MTV
com un dels 10 millors de la història:

https://www.youtube.com/embed/OJWJE0x7T4Q?controls=1

• Baby I’m Yours, del grup Breakbot. Rotoscòpia amb aquarel·les:

https://www.youtube.com/embed/6okxuiiHx2w?controls=1

• Wide open, del grup The Chemical Brothers. Videoclip creat per The Mill
el 2016 que mescla 3D, captura de moviment i imatge real:

https://www.youtube.com/embed/BC2dRkm8ATU?controls=1

Animació per a Internet i plataformes web en línia

El consum de sèries, videoclips i espots que tradicionalment era mitjançant
la televisió, a dia d’avui està migrant cap a Internet i les plataformes web,
especialment entre el públic més jove. Tot i així, tant el mitjà televisiu com
el cinema tenen el seu paper donant a conèixer al gran públic els productes
d’animació que després es consumiran en línia.

El consum tradicional d’animació mitjançant la televisió està migrant cap
a Internet i les plataformes en línia.

En aquesta categoria d’animació difosa en línia s’hi engloben els següents agents:

• Agregadors de continguts audiovisuals. Com a exemples trobem Netflix
i HBO Espanya.

• Portals i plataformes web o en línia. Representen el gruix del consum
d’animació per Internet. YouTube i Vimeo en són els màxims representants.
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Varietat d’animació

Els nous canals de difusió
ofereixen una àmplia i variada

oferta d’animació: curtmetratges,
sèries i minisèries, animacions

experimentals, videoclips, espots
publicitaris, vídeos animats

explicatius, videoart, infografies
animades, etc.

La primera websèrie

Les sèries web animades van
aparèixer per primera vegada a
finals de 1990. The Goddamn

George Liquor Program, creada
per John Kricfalusi, en va ser la

pionera.

Vegeu els mòduls
Projectes de jocs i entorns

interactius i
Desenvolupament

d’entorns interactius
multidispositiu i videojocs

per aprofundir en els
videojocs i els entorns

multidispositiu.

Aquests gegants de l’audiovisual de consum gratuït tenen milions d’usuaris,
milions de vídeos i milions de visualitzacions.

• Televisió a la carta. Aquest servei de les televisions permet veure els
continguts emesos en línia. Permet triar quin programa i a quina hora es
vol veure. Destaquen pel volum i la qualitat de continguts les televisions a
la carta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i Ràdio Televisió
Espanyola.

• Televisors intel·ligents (smart TV ). Són televisors que tenen connexió a
Internet i permeten consumir la televisió TDT general, continguts en línia i
televisió a la carta. A més a més, aquests aparells disposen d’apps pròpies
que ofereixen contingut audiovisual extra. El fabricant Samsung és un dels
líders en smart TV.

Els continguts que incorporen aquests nous canals poden haver estat fets expressa-
ment per a una plataforma en concret i el seu consum exclusivament en línia, com
és el cas de la sèrie d’animació produïda i difosa per Netflix BoJack Horseman, de
Raphael Bob-Waksberg, en què el protagonista és un cavall, o bé poden compartir
la seva difusió en línia conjuntament amb la seva emissió per televisió en general,
com és el cas d’Arròs covat, que es podia veure simultàniament al Canal 33 i al
portal web de TV3.

A casa nostra cal esmentar la popular sèrie web d’animació Flash Cálico elec-
trónico (www.calicoelectronico.com), creada per Niko i el seu equip Nikodemo
Animation, i que va ser emesa des del 2004 fins al 2015. O la també coneguda
Niña repelente (www.niñarepelente.com), creada per Frikibot.

No menys important és el món de possibilitats que representen Internet i les
plataformes com Vimeo i YouTube per a les produccions no professionals. Internet
representa la democratització de l’audiovisual: projectes amb pocs recursos
econòmics que queden fora de les esferes de producció professionals poden arribar
a un públic potencial molt ampli gràcies a la difusió per Internet.

Internet serveix com a plataforma de presentació per a projectes d’animació
de baix cost, amateurs i produccions indies.

Internet representa una plataforma ideal per cercar nous talents, trobar nous
creadors i estar a l’última en les tendències de l’animació.

Animació per a entorns multidispositiu

Les animacions i els seus productes es poden consumir des de diversos sistemes i
plataformes: mòbils Android, ordinadors basats en Linux, tauletes basades en IOS
i televisions intel·ligents, per citar-ne només alguns. Aquesta varietat d’aparells on
es poden consumir continguts és el que entenem com a entorn multidispositiu.
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’Apps’

Trobeu diferents aplicacions
interactives al lloc web de
Frikids (www.frikids.com) o
vegeu un exemple d’empresa que
genera continguts per a entorns
multidispositius, com Ubicuo
Studio, en el següent enllaç:
www.ubicuostudio.com/ca.

L’era dels continguts digitals introdueix un element nou que condiciona el
discurs i les necessitats tècniques del producte: la interacció. L’espectador
passa a ser espectador actiu i intervé en el desenvolupament del relat.

El món dels ordinadors i les videoconsoles introdueix la interacció, un element que
condiciona el discurs i les necessitats tècniques de les animacions. L’espectador
deixa de ser passiu i passa a intervenir en el desenvolupament de l’animació i en
alguns casos fins i tot en la creació dels personatges i els elements de l’entorn.

Dins d’aquest camp multidispositiu es pot trobar una diversitat de productes que
poden incorporar animació:

• videojocs

• simuladors

• aplicacions per a mòbils i tauletes (apps)

• mons virtuals

• productes de realitat virtual

• aplicacions multimèdia

• llibres electrònics (ebooks)

• llibres interactius

Un exemple de projecte multimèdia, joc i història interactiva és The Tulse Luper
Journey (www.tulseluperjourney.com), un lloc web que forma part d’un projecte
transmèdia de Peter Greenaway. El lloc web allotja una història incompleta
explicada en fragments de vídeo que s’ha d’acabar completant superant una sèrie
de jocs fets en Flash per tal d’aconseguir eines, pistes i la informació necessària per
acabar d’esbrinar la història. El projecte ha estat guardonat amb diversos premis.

El món virtual de Second Life

Second Life és un món virtual en 3D que permet a l’usuari representat pel seu avatar viure
una mena de vida paral·lela, una “segona vida”. Aquest entorn virtual va ser creat el 2003
per l’empresa Linden Lab, ubicada a San Francisco, i s’allotja en els servidors de la mateixa
companyia.

A Second Life cada participant modela el seu personatge, els objectes i el paisatge de
l’entorn, i decideix com interactua quan troba altres participats.

La major part d’aquest món virtual és creat pels mateixos residents. No es tracta d’un joc
en si, sinó d’un espai d’intercanvis que pretén ser tan variat com la vida real. És un fòrum
a Internet on s’expressen els compromisos socials i polítics de manera lliure i internacional.
Hi ha debats, exposicions, conferències, formacions, reclutaments, concerts, matrimonis,
etc. L’univers té igualment el seu sistema econòmic: els residents poden crear i vendre
coses i els intercanvis es fan en dòlars Linden, una moneda virtual que pot ser canviada
per moneda real.

Animació per a videojocs i multimèdia
Els videojocs són un gran mercat per a la producció d’animacions. En especial
són animacions computer generated images (CGI), ja sigui en 2D o 3D.
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’Doodle’

Paraula anglesa que vol dir
‘gargot’. Google ha utilitzat

aquest mot per definir l’element
més popular de la pàgina web del

cercador. Des del 1998, Google
canvia el logo del seu web de

forma periòdica per
commemorar algun

esdeveniment.

L’animació per a videojocs és més natural, més de simulació i menys
exagerada que l’animació audiovisual. Se sol treballar molt amb cicles i
en estats d’animació.

L’animació 2D per a videojocs està orientada sobretot cap a aplicacions per a
dispositius mòbils, tauletes i jocs en línia.

Hi ha una sèrie de trets característics de l’animació que vénen condicionats per les
limitacions d’ample de banda, la necessitat de càrrega en temps real de gràfics i
la necessitat d’alleugerir els càlculs del processador.

Una manera força habitual de treballar amb les imatges que es veuran animades
en els videojocs 2D és creant sprites.

Els sprites són una sèrie d’imatges seqüenciades i compilades en un
mateix arxiu que representen un mateix personatge, o element, en diferents
posicions.

Un sprite és semblant a un GIF animat, però amb la diferència que en un sprite
totes les imatges són visibles en el mateix moment i solen anar en format d’arxiu
PNG. D’aquesta manera s’aconsegueixen una sèrie de gràfics en un únic arxiu,
força lleuger, la qual cosa fa més eficient el procés de càrrega de dades (vegeu la
figura 2.7).

Figura 2.7. ’Sprite’ per a videojoc

Font: John Roberts (Flickr)

L’animació per a multimèdia està orientada sobretot per a aplicacions interacti-
ves i productes en línia com ara bàners, contes interactius, presentacions animades
que sovint es troben accessibles al web i que, per tant, estan inserides en codi
HTML5 i CSS, jocs en línia i menús desplegables.

Solen ser animacions 2D de baixa resolució, poc pes i formades per imatges
sintètiques. Els doodles de Google són un exemple d’animació interactiva senzilla,
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Per aprofundir en les
tècniques
estereoscòpiques vegeu
l’apartat “Mitjans tècnics”,
a la unitat “Gestió del
projecte d’animació”.

de baix pes i càrrega ràpida. Vegeu-ne uns exemples en el següent enllaç:
www.google.com/doodles/?hl=ca.

Animació 3D per a videojocs
Les animacions 3D per a videojocs compten amb unes singularitats que les
diferencien de l’animació audiovisual. Vénen condicionades sobretot per la
necessitat de processar càlculs en temps real que els motors dels videojocs han
de fer, de càrrega en temps real de gràfics i de controlar el pes i l’estructura dels
elements 3D que integren el videojoc.

L’animació 3D per a videojocs ve condicionada per la necessitat de processar
en temps real càlculs i càrrega de gràfics. S’ha de controlar el pes i
l’estructura dels elements 3D.

Principalment, aquestes necessitats es resumeixen en tres grans línies:

• El modelat per a videojocs ha de ser de baixa poligonització (poc pes).

• Els esquelets han d’estar construïts amb una jerarquia d’ossos estàndard.

• L’animació ha de ser de baixa deformació i sincronització facial.

2.4.5 Noves tendències dels productes d’animació

La indústria de l’audiovisual i de l’animació en particular presenta en els darrers
temps unes noves tendències que afecten diversos camps. Les principals tendèn-
cies són:

• Estereoscòpia. És la tècnica capaç de crear la il·lusió de profunditat en
una imatge. Aquesta sensació és creada presentant una imatge lleugerament
diferent per a cada ull. Moltes pantalles 3D fan servir aquest mètode per
transmetre imatges. I moltes produccions per a cinema es presenten per
ser consumides en exhibició 3D, aportant un valor afegit a l’experiència de
veure una pel·lícula al cinema que funciona també com a ganxo comercial
per atraure més públic. James Cameron, amb Avatar, representa un èxit en
la producció i l’exhibició estereoscòpica.

• Televisió social. Aquest terme fa referència a la tecnologia de televisió
interactiva que suporta i integra interacció social, sistemes de recomanació,
valoracions, comentaris i participació interactiva entre els teleespectadors
a través de xats de text, àudio o videoconferències, ja sigui directament
a la pantalla o mitjançant dispositius auxiliars. L’objectiu és donar als
teleespectadors una sèrie de serveis socials i interactius, que fan més
pròximes les relacions entre les diferents persones que estan mirant un
contingut al mateix temps. Actualment, Tviso.com (antic Series.ly) és un
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exemple de televisió social que persegueix organitzar la gran quantitat de
continguts audiovisuals presents al mercat. Les televisions intel·ligents
ajuden a expandir la televisió social.

• Gràfics animats (motion graphics). Es tracta de la proliferació i sofistica-
ció de llenguatge visual associat als gràfics animats que combinen elements
propis de la postproducció de vídeo i elements de l’animació 3D. Els
gràfics animats s’usen cada cop més per crear infografies animades, vídeos
explicatius, caretes de programes o títols de crèdits per a pel·lícules. Vegeu
com a exemple els crèdits del film català EVA (2011), de Kike Maíllo, creats
per l’estudi barceloní Dvein: www.dvein.com/projects/view/29. EVA és el
primer drama de ciència ficció de robots produït a Espanya. El projecte va
néixer a l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC).
Podeu veure el making of dels gràfics animats en el següent enllaç:

https://www.youtube.com/embed/FFleBcNwEtw?controls=1

• 3D per a efectes especials i postproducció. Recerca, desenvolupament i in-
novació (R+D+I) en el camp dels efectes visuals (VFX). L’animació digital
requereix d’una constant innovació en el desenvolupament de programari i
plug ins que facilitin les tasques i generin noves dinàmiques de moviment
i efectes més sofisticats. Next Limit és una empresa espanyola ubicada a
Madrid i pionera en la simulació de fluids com l’aigua, l’escuma o la lava
mitjançant el seu programa Real Flow, que es ven amb llicència d’ús. Next
Limit va guanyar un Oscar tècnic el 2008 per aquest software. Vegeu el seu
web en el següent enllaç: www.realflow.com.

• Noves fórmules narratives (storytelling). Continguts crossmedia i trans-
mèdia.

Fluids ’made in Spain’

Next Limit és una companyia creada el 1998 pels enginyers Víctor González i Ignacio
Vargas i orientada a la recerca i el desenvolupament de tecnologies innovadores en l’àmbit
de la simulació digital i la visualització en un ampli ventall d’indústries que van des de
l’enginyeria fins a la producció de continguts digitals.

La companyia ha desenvolupat els següents projectes:

• XFlow. Programa de simulació de dinàmica de fluids per a entorns d’enginyeria.

• RealFlow. Simulador de dinàmiques i fluids per a producció de cinema. Aquest programari
permet recrear des d’unes gotes d’aigua fins a un espectacular tsunami.

• Maxwell Render. Simulador de llum.

• Caronte FX. Físiques d’alta qualitat per a videojocs

El programari RealFlow ha estat usat en pel·lícules tan importants com El Senyor dels
anells: el retorn del rei, 300, Robots o Charlie i la fàbrica de xocolata.
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Submarine Channel

Portal d’internet amb origen als
Països Baixos que explora les
possibilitats narratives de les
animacions, els documentals
interactius, els videojocs, el
còmic i les noves formes digitals
de narració. Visiteu el seu lloc
web en el següent enllaç:
www.submarinechannel.com.

Noves fórmules narratives

La narrativa audiovisual viu moments de transformació. L’storytelling, la manera
d’explicar històries, ha evolucionat cap a continguts que es poden consumir en
múltiples dispositius i plataformes i ofereixen noves possibilitats associades a la
interactivitat i al format propi de cada suport.

Les noves fórmules narratives creen continguts multiplataforma: un
mateix contingut adaptat a múltiples dispositius, creant noves experiències
de consum audiovisual.

Al Japó, pioners en les noves narratives, ja fa força temps que desenvolupen aquest
tipus de productes. Molts videojocs d’èxit han saltat a la gran pantalla d’animació
com a productes multiplataforma. És el cas de Pokemon, Monster Farm o Power
Stone.

Aquestes noves tendències narratives es concreten bàsicament en dues línies:
crossmedia i transmèdia.

Els continguts crossmedia creuen plataformes sense estendre l’univers narratiu.
Per entendre’ls cal consumir tots els productes de totes les plataformes.

Parlem de crossmedia quan una mateixa història es vehicula en diferents
plataformes. Cada part del relat es desenvolupa en una determinada
plataforma i és dependent de l’altra. No s’entén la història sencera sense
accedir a la resta de parts del relat.

A partir d’un contingut central es creen altres continguts derivats amb la intenció
d’estendre la marca. Per entendre la història s’ha de consumir en conjunt aquesta
varietat de productes.

Els continguts transmèdia versen sobre un mateix tema central que es desenvo-
lupa de manera autònoma en diverses plataformes.

Parlem de transmèdia quan un únic univers s’explica a través de diversos
mitjans. No és necessari accedir al contingut de totes les plataformes per
entendre el relat sencer, cada relat funciona autònomament.

Els diferents subrelats transmèdia estan relacionats entre si, però cadascun d’ells
té sentit complet de forma autònoma. Es parteix d’una marca i es creen múltiples
continguts addicionals que es poden consumir de manera independent, ja que són
complementaris a la trama principal. Cada producte addicional contribueix a
formar un tot.

Els productes transmèdia fomenten la participació de l’usuari mitjançant les
xarxes socials i la interactivitat, i l’acaben implicant com a cocreador dels
continguts.
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Vegeu el reportatge sobre el transmèdia de la Televisió Autonòmica Basca (ETB)
en el següent enllaç:

https://www.youtube.com/embed/EFo-rR1kQl4?controls=1

Els projectes transmèdia tenen cada cop més presència en festivals i
certàmens audiovisuals. Proliferen seccions dedicades a aquest tipus de
narrativa digital. A Bilbao s’hi celebra el BIME Conference & Festival
(bime.net), una fira adreçada a la indústria musical i digital que explora la
col·laboració entre les noves tecnologies, els videojocs i el màrqueting.

’The Tulse Luper Suitcases’

Peter Greenaway és el creador del projecte transmèdia i multimèdia The Tulse Luper
Suitcases. El projecte es basa en la investigació sobre la vida d’un personatge misteriós,
en Tulse Lupper, que viatja per tot el món. Al personatge se li associen un conjunt de
maletes que guarden, cadascuna d’elles, un enigma per resoldre i obtenir una pista més
sobre el misteriós personatge.

El projecte originari està compost per:

• 4 pel·lícules per a cinema

• 1 sèrie de televisió de 16 capítols

• 92 DVD

• Llocs web

• Jocs interactius en format Flash

• CD-ROM

• Llibres

Totes les històries del projecte, explicades en els diversos suports, acaben formant un tot:
saber qui és en Tulse Luper.

Vegeu part del projecte en el següent enllaç: www.tulseluperjourney.com.



Gestió del projecte d'animació
Raquel Ardila, Joan Puig, Francesc Vallès

Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D
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Introducció

Dur a terme una animació professional, sigui amb la tècnica que sigui, és una
tasca titànica que requereix molts esforços i recursos tècnics, econòmics i humans.
Els projectes d’animació necessiten una planificació exhaustiva prèvia al seu
desenvolupament per tal d’optimitzar el procés de creació i estalviar recursos.

En aquesta segona unitat, “Gestió del projecte d’animació”, del mòdul Projectes
d’animació audiovisual 2D i 3D aprendreu tot el que heu de saber sobre els
projectes d’animació 2D i 3D i els mitjans tècnics necessaris per dur-los a terme.

A l’apartat “Processos i documentació” veureu quin és el flux de treball i el
pipeline d’un projecte 2D i un projecte 3D. Estudiareu les diverses fases de
producció, què es fa en cadascuna i els professionals que hi intervenen. A més
a més, veureu la documentació que es genera durant un projecte i aprendreu a
confeccionar els documents tècnics més importants.

A l’apartat “Mitjans tècnics” estudiareu els principals fonaments dels sistemes
informàtics i digitals. Aprendreu quin maquinari és l’idoni per a un projecte
d’animació determinat, veureu què és el programari i quins són els fonaments del
llenguatge home-màquina. D’altra banda, us endinsareu en el món dels arxius, els
formats, la compressió i el senyal digital de la imatge.

Per realitzar aquesta unitat amb èxit és necessari prestar especial atenció als
esquemes i gràfics dels continguts que permeten entendre conceptualment el flux
de treball dels diversos processos de producció d’animació. És també altament
recomanable visionar els diversos vídeos enllaçats en els continguts. De la
mateixa manera, és convenient fer les activitats i els exercicis d’autoavaluació que
es proposen en cada apartat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Defineix les característiques tècniques finals del projecte, analitzant i valorant
la seva dimensió i definint els seus paràmetres de treball i acabat final.

• Especifica el format (de treball, de reproducció, d’emmagatzematge i
d’exhibició) i la resolució de treball del projecte, comprovant que concorda
amb les necessitats del resultat final.

• Elabora una llista de formats de sortida i conversions necessàries, incloent-
hi els tipus d’arxius que cal generar en funció del mode d’exhibició.

• Crea un esquema del procés que cal seguir, especificant fases, cronologia i
els treballs que poden fer-se simultàniament.

• Redacta una llista d’opcions de materials (en el cas de l’stop-motion),
maquinari i programari, indicant els avantatges i els inconvenients quant
a preus, terminis i qualitat.

• Assigna a cada lloc de treball els materials, el maquinari i el programari
necessaris per a la realització del projecte.

2. Defineix les característiques de la manera de treball en xarxa i els protocols de
comunicació i interacció necessaris per a la realització d’un projecte d’animació,
valorant els equips tècnics i humans que intervenen en els diferents tipus de
projectes.

• Elabora una llista categoritzant les referències (enllaços als elements que
compondran la seqüència animada) que cal utilitzar, especificant el sistema
de carpetes, subcarpetes i arxius que cal generar perquè els utilitzi tot
l’equip.

• Elabora un memoràndum d’instruccions, especificant l’assignació d’espais
virtuals de treball i d’emmagatzemament.

• Especifica les connexions físiques entre les estacions de treball i calcula les
necessitats d’energia per al desenvolupament del treball tenint en compte
l’ergonomia i el bon funcionament dels equips.

• Dissenya un organigrama del procés, tenint en compte l’assignació de
competències específiques als responsables de les diferents àrees d’execució
del projecte, amb terminis parcials de realització.

• Elabora els protocols de comunicació i d’interacció, assignant els permisos
jerarquitzats per a cada usuari.
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• Estableix un sistema de revisió i d’actualització diària de fitxers, tenint en
compte la racionalitat de l’evolució del projecte i la reassignació de tasques,
per evitar la superposició i repetició de treballs.
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Brífing

Document on es detalla tota la
informació necessària per dur a
terme un encàrrec. L’elabora el
client i el facilita a la productora.

1. Processos i documentació

Dur a terme un llargmetratge d’animació 3D, un curtmetratge stop-motion o una
websèrie d’animació 2D és una tasca laboriosa que requereix molt d’esforç. A
diferència d’altres disciplines artístiques, en animació es parteix pràcticament de
zero per crear el producte. Això implica un volum de feina molt considerable.

Per tal de garantir que la feina no es fa en va, que no es repeteixen tasques ni
que s’elaboren personatges, fons o escenes innecessaris, és completament vital
planificar la producció. Aquesta planificació ens permet optimitzar els recursos,
els temps i els costos de producció, cosa que al final es tradueix en un estalvi de
diners.

Un producte d’animació requereix una planificació prèvia exhaustiva
abans d’arribar a la fase de desenvolupament de l’animació en si.

Abans de posar-se a modelar, animar o capturar imatges, per exemple, hi ha tota
una sèrie de passos a tenir en compte que s’han de desenvolupar i reflectir en la
documentació, que queda plasmada en el que anomenem projecte. Qualsevol
producció audiovisual professional, sigui quina sigui la seva naturalesa, parteix
de l’elaboració d’un projecte.

Un projecte és un pla proposat per realitzar un producte (objectiu o servei),
que consta d’un conjunt de documents explicatius amb totes les dades
tècniques necessàries per a la realització.

Un projecte és, per tant, un recull d’instruccions, informació i dades que expliquen
i desenvolupen un producte amb la finalitat de dur-lo a terme. El punt de partida de
qualsevol projecte és la idea inicial o un encàrrec de tercers, en forma de brífing,
per exemple, i el pressupost.

Un cop definida la idea, s’han de definir les premisses bàsiques del projecte.
Aquestes es poden agrupar de la següent manera:

• Tipus de projecte

• Durada

• Públic objectiu

• Gènere i estil

• Recursos necessaris

– Tècnics
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Vegeu la tipologia de
projectes, gèneres i

públics objectius a
l’apartat “La indústria de

l’animació” de la unitat “El
producte i la indústria de

l’animació”.

Vegeu el pressupost a la
secció “El pressupost
d’animació” d’aquest

mateix apartat.

– Econòmics

– Humans

Un cop definits aquests paràmetres bàsics, s’elabora una primera estimació
econòmica del que pot costar realitzar el projecte. Es calculen els costos en
recursos tècnics, humans i logístics i es confecciona el pressupost.

Tradicionalment, els projectes audiovisuals que elaboren les empreses producto-
res es descomponen en 3 fases clarament delimitades que provenen del món del
cinema. Aquestes fases són:

1. Preproducció: Preparar, planificar i organitzar el projecte.

2. Producció: Realitzar el projecte.

3. Postproducció: Finalitzar i acabar el projecte.

Els projectes audiovisuals es descomponen tradicionalment en 3 fases
clarament delimitades: preproducció, producció i postproducció.

Aquesta divisió només té en compte les etapes necessàries per al desenvolupament
del producte i no contempla la distribució, l’exhibició ni l’explotació del produc-
te, que representaria una quarta fase. Precisament, aquesta fase de distribució i
explotació és la que genera els ingressos econòmics i sovint és un error comú de
principiant no donar-li la importància adequada, i deixar-la aparcada fins que no
es finalitza el producte.

Un projecte audiovisual es desglossa i es construeix per escenes i per plans. La
feina de totes les fases del projecte consisteix a crear tots els elements presents en
cadascun dels plans definits a partir del guió i el guió il·lustrat (storyboard). Totes
les tasques acaben convergint al final de la producció per armar cada pla de la
història.

El projecte audiovisual es desglossa i es construeix per escenes i per plans.

1.1 El projecte d’animació

Els projectes d’animació gaudeixen d’unes especificitats que els diferencien dels
projectes de cinema o videogràfics. Es treballa generant les imatges des de zero,
fet que implica uns temps i uns costos de producció força elevats i uns processos
que han d’estar totalment planificats.

Alumnes animant en una classe.
Font: Vancouver Film School (Flickr)

Per aquest motiu, tot i que per a cada producte d’animació es genera un projecte
nou, és molt habitual en animació recuperar i tornar a aprofitar els materials
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El pipeline és la
segmentació d’un procés en
diversos trams per
optimitzar-ne el rendiment.

Vegeu de manera més
específica les fases de
producció d’animació 3D i
2D a les seccions “El
projecte 3D” i “El projecte
2D”, respectivament,
d’aquest mateix apartat.

que es generen per a nous projectes i productes. De vegades, amb unes petites
modificacions un material pot ser fabulosament útil per a una nova producció.

En animació es recuperen i es tornen a aprofitar els materials que es
generen per implementar-los a nous projectes.

Partint de les tres fases tradicionals en la realització d’un projecte audiovisual,
un projecte d’animació es pot seqüencialitzar en 7 etapes que engloben totes les
tasques necessàries per obtenir, distribuir i explotar el producte final. Aquesta
seqüenciació dels processos és el que anomenem flux de treball (en anglès,
workflow).

Flux de treball d’un projecte
d’animació. El flux de treball o
workflow és el recorregut per
diverses fases que cal seguir per a la
consecució d’un objectiu o una tasca
predeterminada.

El flux de treball d’un projecte d’animació consta de 7 etapes:
desenvolupament, preparació, preproducció, producció, postproducció,
lliurament i distribució.

A part de definir el flux del treball, és convenient també elaborar el pipeline del
projecte per temporitzar les fases de treball, definir l’equip humà i els recursos
tècnics i fer una previsió de les futures vendes del projecte, per tal d’optimitzar els
temps i recursos i poder treballar en diversos projectes al mateix temps si s’escau.

1.1.1 Flux de treball del projecte d’animació

Des de la idea inicial fins al lliurament i distribució, el projecte d’animació
professional, ja sigui 2D o 3D, passa per un seguit de fases. Les 7 etapes més
importants en la producció d’un projecte d’animació són:

1. Desenvolupament. És la primera fase del workflow d’un projecte d’anima-
ció. Les principals tasques que s’elaboren en aquesta etapa són: l’elaboració
del guió, la configuració del core team, el pressupost de producció i la
recerca de finançament.

2. Preparació. Les principals tasques que s’elaboren en aquesta etapa són: la
revisió del guió, la selecció de maquinari i el programari, la configuració de
l’equip de treball i l’establiment dels processos i procediments de producció.

3. Preproducció. En aquesta fase ja es comença a treballar en el projecte en si.
Les principals tasques que s’elaboren en aquesta etapa són: el guió il·lustrat
i el disseny de producció dels models, fons i animàtica.

4. Producció. És la fase en què es desenvolupa i es realitza el projecte, ja
sigui 2D, 3D, stop-motion, etc. Es pot entendre com la fase de realització
dels elements animats.
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El core team és l’equip
central d’un projecte, el nucli
dur, habitualment format per

la productora juntament
amb la direcció i el seu

equip.

El licensing és la concessió
de llicències de patents.

Vegeu les especificitats
tècniques del projecte, el
maquinari i el programari

en l’apartat “Mitjans
tècnics” d’aquesta

mateixa unitat.

Vegeu els diversos agents
de la indústria de

l’animació i el finançament
a la unitat “El producte i la

indústria de l’animació”
d’aquest mateix mòdul.

5. Postproducció. Les principals tasques que s’elaboren en aquesta etapa són:
l’edició de vídeos, els efectes especials, la música, el doblatge, la preparació
del contingut, i l’avaluació i comparativa del cost i el temps invertits en el
projecte.

6. Lliurament. Les principals tasques que s’elaboren en aquesta etapa són:
l’adaptació de la tècnica del projecte, el desenvolupament del material
promocional i la confecció de la guia d’estil per a l’explotació del contingut
via licensing.

7. Distribució. És la darrera fase del projecte. Les principals tasques que
s’elaboren en aquesta etapa són: el tancament d’acords de distribució, l’as-
sistència a mercats nacionals i internacionals, la implantació del màrqueting,
la distribució de contingut i el desenvolupament de derivats digitals.

Una producció professional 3D, com poden ser els projectes de Pixar, de força
complexitat, alt nivell de qualitat i amb desenes de persones treballant-hi, es pot
allargar fins a més de dos anys de producció.

Al llarg d’aquestes etapes d’elaboració del projecte intervenen un nombre variat
d’empreses especialitzades en una o en més d’una de les etapes. Vegeu a conti-
nuació la relació d’agents que intervenen en cada fase del projecte d’animació.

1. Desenvolupament:

• Productores i estudis

• Agents financers privats

• Sector públic

• Televisions

• Llicenciataris

2. Preparació:

• Productores i estudis

• Empreses de serveis tecnològics.

3. Preproducció:

• Productores i estudis

• Consultoria

• Agències de licensing

• Llicenciataris

• Televisions

4. Producció:

• Productores i estudis

• Empreses d’animació i serveis subcontractats

• Productores de videojocs i altres derivats digitals
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5. Postproducció:

• Productores i estudis

• Empreses d’animació o serveis subcontractats

• Televisions

6. Lliurament:

• Productores i estudis

7. Distribució:

• Productores

• Distribuïdores

• Televisions

• Sales de cinema

• Agregadors de continguts

• Minoristes

• Festivals

• Productores de videojocs i altres derivats digitals

• Llicenciataris

1.2 El projecte 3D

Els projectes d’animació 3D tenen unes particularitats pròpies que fan que la
seva organització i planificació sigui força complexa i diferent de la dels altres
tipus de projectes. El flux de treball dels processos 3D és força estandarditzat.
Se segueixen unes fases pautades, algunes es treballen de manera seqüenciada i
d’altres es treballen en paral·lel, amb la finalitat d’optimitzar el procés de treball.

El treball seqüenciat o en línia es desenvolupa de manera lineal: després de
realitzar una tasca, se’n comença una altra, i així successivament. La feina va
avançant pas a pas, d’una versió a una altra del projecte. Per la seva banda, el
treball en paral·lel permet treballar simultàniament diversos processos alhora,
sense haver de finalitzar una tasca per començar-ne una altra, solapant versions
(vegeu la figura 1.1).
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Figura 1.1. Processos seqüenciats i en paral·lel

Es poden diferenciar dos grans blocs de tasques que es realitzen dins un mateix
projecte 3D. Bàsicament hi ha 2 tipus de processos (vegeu la figura 1.2):

• Processos dedicats a explicar la història, en els quals s’elaboren els ele-
ments narratius del projecte, com ara el guió, el guió il·lustrat (storyboard),
l’animàtica 2D (story reel), l’animàtica 3D (animatic reel) i el muntatge.

• Processos dedicats a crear els elements necessaris per explicar la història,
com ara l’elaboració dels dissenys, els modelats, el texturitzat, la preparació
dels personatges (character setup), els efectes, la il·luminació, la renderit-
zació i la postproducció.

Figura 1.2. Tipus de processos en un projecte 3D

Al mateix temps, dins d’un projecte 3D no tots els processos són de creació
3D. Hi ha etapes i tasques pròpies de narrativitat i guió, tasques del món del
2D i processos d’edició de vídeo convencional en els quals no es treballa amb
programari 3D.

Els processos purament 3D d’un projecte 3D són:

• Modelat

• Animàtica 3D (animatic reel)

• Preparació dels personatges (character setup)

• Animació 3D
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• Ombreig i textures

• Il·luminació

• Efectes especials 3D

• Renderització

Totes les tasques del projecte 3D acaben convergint al final de la producció
per muntar cada pla de la història amb tots els elements que necessita: perso-
natges modelats, animats i texturitzats, complements, escenaris i fons acabats i
il·luminats, banda sonora, etc.

1.2.1 Flux de treball d’un projecte 3D

Realitzar un llargmetratge d’animació 3D és una tasca titànica que engloba
múltiples i variades etapes que es perllonguen en el temps. Hi ha etapes que
poden ser treballades seqüencialment o en paral·lel, n’hi ha que es dediquen només
a explicar la història, i hi ha etapes i processos que no són 3D. Per realitzar un
projecte 3D, partint des de zero fins arribar al producte final, es poden establir
25 processos dividits en les 3 fases de producció d’audiovisuals. Aquests 25
processos per produir un projecte 3D apareixen a la taula 1.1.

Taula 1.1. Processos d’un projecte 3D

Preproducció Producció Postproducció

1. Idea i guió 9. Modelatge 23. Composició i postproducció

2. Preparació del projecte al
servidor

10. Preparació de plans per a
l’animatic reel : layout

24. Muntatge en línia

3. Desenvolupament d’eines
informàtiques

11. Animàtica 3D (animatic reel) 25. Renderització final

4. Disseny de producció 12. Muntatge de l’animatic reel

5. Guió il·lustrat (storyboard 13. Preparació de personatges i
esquelet intern (rigging)

6. Enregistrament de veus de
referència

14. Ombreig i textures

7. Creació de la música 15. Creació de fons

8. Animàtica 2D (story reel o tira
leica)

16. Animació

17. Efectes especials 3D

18. Animació 3D (animation reel) i
muntatge

19. Supervisió estereoscòpica

20. Il·luminació

21. Preparació de plans per a la
renderització

22. Renderització 3D
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A la figura 1.3 s’observen els diversos processos de la producció de contingut
d’animació 3D i la seva relació.

Figura 1.3. Flux de treball d’un projecte 3D
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Vegeu el guió, el guió
il·lustrat, l’story reel, el
concept art, la bíblia d’art i
la banda sonora al mòdul
Disseny, dibuix i
modelatge per a animació,
als apartats “Principis de
dibuix” i “Preproducció de
l’animació”.

1.2.2 Preproducció d’un projecte 3D

La preproducció és l’etapa de preparació, organització i confecció de tots
els recursos i elements necessaris per després poder fer la producció en 3D.
S’organitza el projecte i es prepara tot per poder treballar-lo. La preproducció
d’un projecte 3D és especialment rellevant pel gran cost en temps que representa
crear animació 3D.

En un projecte 3D no es fa cap pas sense estar planificat, provat i verificat.
Els possibles canvis que s’hagin d’implementar en el projecte s’han de
realitzar en la fase de preproducció.

Els possibles errors que es detectin, ja sigui en la narrativitat de la història, el
disseny dels personatges, els complements i fons, o en qualsevol altre detall, s’han
de solucionar en aquesta fase de preproducció. Els esbossos i els dissenys de
personatges, l’storyboard i l’story reel ens han de servir per verificar que tots els
elements funcionen i que es pot tirar endavant amb la fase de producció 3D.

Detectar un error quan ja s’estan creant els elements 3D implica una involució
força important: haver de tirar passos enrere en el projecte, retard en els temps de
producció, augment de costos i, fins i tot, generar un caos general en el projecte.

La preproducció acaba amb la confecció del primer dels tres muntatges de la
història, l’story reel, abans d’arribar al muntatge final de la pel·lícula.

Una de les finalitats de la preproducció és generar una primera versió en
brut de l’animació 3D final, l’story reel o animàtica 2D.

Idea i guió

Tot projecte comença amb una idea, que es desenvolupa en diferents passos fins
arribar a obtenir el guió literari, el document que explica descriptivament tota la
història de cap a peus, incloent la caracterització dels personatges, els diàlegs i
la divisió de la narració en escenes. Un guió literari professional ha de complir
rigorosament una sèrie d’aspectes formals. Un dels més importants és dividir el
seu contingut en escenes, numerades correlativament, indicant-ne la localització
(el lloc on transcorre l’acció) i la il·luminació (si és dia o nit). L’encarregat de
realitzar el guió literari és el guionista. Vegeu un exemple de guió en la figura 1.4.
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Figura 1.4. Guió literari del film ’El laberinto del fauno’, de Guillermo del Toro.

Font: Wikipedia

Un cop enllestit el guió literari, s’elaboren el guió il·lustrat i el guió tècnic: un
document intern de la producció on, a partir del guió literari, es detallen tots els
aspectes tècnics necessaris per realitzar visualment la història explicada. S’hi
detallen els tipus de plans, els moviments de càmera, la il·luminació, els efectes
sonors i músiques, entre molts d’altres aspectes. En animació és habitual que el
guió il·lustrat esdevingui al mateix temps guió tècnic i que l’acabi substituint.

A partir del guió literari, es comença a treballar en paral·lel fent el disseny
de producció i elaborant el guió il·lustrat (storyboard).

L’encarregat d’elaborar el guió tècnic és el director i/o realitzador, depenent del
tipus de producció.



Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 19 Gestió del projecte d'animació

Vegeu com preparar el
projecte al servidor en la
secció “Preparació del
projecte al servidor”
d’aquest mateix apartat.

Servidor

Ordinador que subministra i rep
informació d’altres ordinadors
anomenats clients que estan
connectats a ell.

’Plug-in’

Aplicació informàtica que
interacciona amb una altra
aplicació per aportar-li una
funció o utilitat addicional,
generalment molt específica.

Universos il·lustrats

Vegeu més exemples de disseny
d’art (concept art) en el següent
enllaç conceptartworld.com.

Preparació del projecte al servidor

Aquest és el primer procés tècnic del projecte. Es tracta d’un punt primordial
perquè es configura el projecte per poder treballar contra servidor: ubicar el
projecte en un ordinador central al qual es connecten la resta de terminals.

En aquesta fase es defineixen:

• Permisos d’accés al servidor

• Sistema de còpies de seguretat

• Nomenclatura d’arxius

• Estructura de carpetes bàsica del projecte

En aquesta fase primerenca del projecte també es configuren tots els equipaments,
sistemes informàtics, estacions de treball i xarxes amb el programari i maquinari
adients per treballar el projecte.

L’encarregat de preparar el servidor és el director tècnic.

Desenvolupament d’eines informàtiques

Molts projectes 3D necessiten la creació i la implementació de programari espe-
cífic per realitzar aspectes tècnics concrets. Sovint, aquestes eines informàtiques,
programes i plug-in s’han de crear expressament per al projecte. Per exemple,
es pot desenvolupar un connector (plug-in) específic per crear un efecte 3D de
foc personalitzat, amb uns paràmetres tècnics concrets, o es pot desenvolupar un
programa per gestionar els arxius del servidor per tal de facilitar les tasques de
gestió.

L’encarregat d’aquestes tasques és el desenvolupador d’eines informàtiques.

Disseny de producció

En aquesta fase s’estableix l’aspecte visual de la producció i es dissenyen els
personatges en 2D, els autèntics protagonistes d’un projecte d’animació. En
aquesta fase s’elabora el concept art (disseny d’art): un conjunt d’il·lustracions
que tenen com a objectiu crear una representació visual per previsualitzar en una
fase primerenca el resultat final del projecte.

En el disseny de producció es confecciona l’art mitjançant il·lustracions per crear
una representació visual del projecte, ja sigui un llargmetratge, un videojoc o
qualsevol altre tipus d’animació. Vegeu un exemple de concept art del videojoc
The last of us en la següent figura 1.5.

Amb el disseny d’art (concept art) es construeix visualment quina serà
l’aparença estilística i gràfica de la producció.
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Figura 1.5. ’Concept art’ del videojoc ’The last of us’

Font: Skush (Flickr)

En aquesta fase de producció es dissenyen els personatges en 2D (ja sigui
sobre paper o digitalment) mitjançant els fulls de construcció de personatges,
uns documents que serveixen per construir el personatge d’animació, la seva
aparença, les postures i les expressions més rellevants. Vegeu un exemple de full
de construcció de personatge en la següent figura 1.6.

Figura 1.6. Full de construcció de personatge de l’open movie ’Chaos&Evolutions’

Font: Wikipedia

En projectes de gran envergadura, de vegades, un cop dissenyats els personatges
en 2D s’elaboren maquetes dels personatges amb materials físics, com argila o
pasta de modelar, per estudiar la geometria del model.

El resultat del disseny de producció és una sèrie de documents que defineixen
l’estil gràfic del projecte. Aquests documents s’engloben en un dossier que
s’anomena bíblia d’art o bíblia gràfica i que inclou tota la documentació que
es genera, com ara els fulls de construcció de personatge (model sheets), la carta
de color (colour script) o el disseny d’art (concept art).

La bíblia d’art és el dossier que inclou els documents que defineixen l’estil
gràfic del projecte: els fulls de construcció de personatge, la carta de color
o el disseny d’art, entre d’altres.
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El director artístic, el director i el seu equip són els encarregats de supervisar el
disseny de producció.

Guió il·lustrat

Al guió il·lustrat (storyboard) es trasllada el guió a imatges i s’hi fan les acotacions
sonores i tècniques per a cada pla. Es parteix del guió literari i tècnic per elaborar
en format de vinyetes de còmic tota la seqüència de plans que han de compondre
l’animació. Serveix per visualitzar en imatges el guió i fer els canvis oportuns en
l’ordre d’escenes, els tipus de plans, els efectes sonors, etc. Vegeu un exemple
d’storyboard de Batman en la figura 1.7.

El guió il·lustrat (storyboard) trasllada el guió a imatges i s’hi fan les
acotacions sonores i tècniques per a cada pla. És una eina imprescindible
per valorar gràficament si la història funciona.

Figura 1.7. ’Storyboard’ de ’Batman’

Font: Robin Hall (Flickr)
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Vegeu la sincronització
labial al mòdul Animació

d’elements 2D i 3D.

Realitzar una producció 3D és una tasca titànica en la qual no es poden fer passos
sense planificar. No es pot començar a modelar ni animar personatges sense
tenir la certesa total que el que s’està fent funciona correctament i està provat
i comprovat. És a dir, no es poden produir elements 3D a la babalà, perquè si
després s’han de fer canvis, implementar-los és una despesa de recursos enorme
que endarrereix tota la producció.

La fase de guió il·lustrat es treballa en paral·lel al disseny de producció. Els
encarregats d’elaborar-lo són el director artístic, el director, el supervisor de layout
i l’editor.

Enregistrament de veus de referència

En animació, a diferència del cinema, es necessita tenir la banda sonora definida
en una fase molt primerenca de la producció, sobretot les veus de referència (els
diàlegs i, sobretot, cançons quan n’hi hagi) i els efectes sonors, ja que marquen el
temps de l’acció animada. La música d’acompanyament pot ser més o menys
provisional i acabar-se de definir al llarg de la fase de producció (és habitual,
a grans produccions, tenir al compositor i el seu equip treballant en paral·lel
des de les primeres animàtiques, però tampoc és estrany treballar amb músiques
provisionals de referència i deixar la música orquestrada definitiva per a la fase
final de producció).

Les veus de referència i els efectes sonors marquen el temps (timing) de
l’animació. Són la guia a partir de la qual es construeix l’animació.

Abans de començar a produir els elements 3D, es necessita tenir els diàlegs
dels personatges per poder realitzar el sincronisme labial, conegut com a lipsync.
Aquest procés consisteix a adequar les posicions de boca i llavis d’un personatge
al fonema que ha de pronunciar. Per tant, és imprescindible saber què dirà el
personatge en cada moment per poder animar les diferents posicions de boca
corresponents als diversos sons que ha de pronunciar.

En grans produccions d’animació, molt sovint es contracten com a reclam actors
reals força coneguts per posar les veus dels personatges animats. No cal que els
diàlegs que s’enregistren com a veus de referència en aquesta fase de preproducció
siguin les veus finals, és a dir, un altre actor pot locutar els diàlegs de manera
provisional fins que s’enregistrin els definitius, amb la veu de l’actor famós.
Aquests diàlegs finals se solen incorporar en la fase de postproducció, un cop
l’animació ja està feta.

Enregistrant diàlegs. Font: Vincent
Diamante (Flickr)

Antonio Banderas i ’El gat amb botes’

Un dels nombrosos exemples d’inclusió de veus d’actors de renom en els personatges
d’animació és el llargmetratge 3D El gat amb botes (títol original en anglès, Puss in Boots)
(2011), dirigida per Chris Miller i amb Guillermo del Toro com a productor executiu. En la
versió original en anglès, la pel·lícula compta amb Antonio Banderas i Salma Hayek com a
protagonistes, ens els papers del Gat i la Kitty Urpes de Seda, respectivament. Guillermo
del Toro també hi posa la veu en el personatge del Comandante.



Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 23 Gestió del projecte d'animació

La versió doblada al català d’El gat amb botes compta amb les veus d’Albert Mieza en el
paper protagonista del Gat i d’Esther Solans per a la gateta Kitty.

També en aquesta fase de preproducció es cerquen els primers efectes sonors
de l’animació que s’incorporen en les diverses fases de muntatge. De manera
semblant amb les veus de referència, aquests efectes sonors serveixen de pauta
per construir l’animació.

El director i el tècnic de so són els encarregats de supervisar l’enregistrament de
les veus de referència.

Creació de la música

La banda sonora representa el 50% de tot audiovisual. I en animació encara
esdevé més transcendental perquè aporta l’expressivitat necessària que requereix
l’animació.

En animació, la música esdevé un element encara més important per marcar
el ritme narratiu i aportar l’expressivitat necessària.

Un cop es comencen a desenvolupar les veus i diàlegs de referència, s’inicia el
procés de composició de la música que s’ha d’integrar a l’animació, si s’escau. És
habitual que durant la preproducció es desenvolupi una partitura temporal (fins i
tot amb temes d’altres produccions), per tal de marcar el ritme de les escenes i
servir de referència, mentre es treballa amb la versió definitiva. Els compositors
generalment realitzen més feina al final de la fase de producció i a la postproducció,
quadrant la partitura amb la versió definitiva de la pel·lícula, a mesura que es van
integrant tots els elements finals. Tanmateix, en el cas dels musicals és habitual
que les cançons estiguin composades i pautades a la preproducció per tal que
serveixin de referència pels moviments de la boca dels personatges. La música
i la mescla final de la banda sonora es realitza un cop finalitzada l’animació, en
una fase molt avançada de la producció.

El músic i el director són els encarregats d’aquesta fase.

’Story reel’, tira leica o animàtica 2D

A partir de les imatges del guió il·lustrat es confecciona un primer muntatge
audiovisual de la història que incorpora les veus de referència i els primers efectes
sonors. És l’story reel, també anomenat tira leica o animàtica 2D.

S’agafen les vinyetes del guió il·lustrat, s’escanegen si no estan digitalitzades, i
amb un programa d’edició de vídeo (com pot ser Adobe Premiere o Final Cut) es
fa un primer muntatge de la història, incorporant-hi les veus de referència i, si
s’escau, els efectes sonors i les músiques. S’estableix la durada de cada pla i de
l’animació sencera.
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Una animàtica és un
muntatge que s’elabora

durant el procés de creació
del projecte per

previsualitzar l’animació 3D
final.

L’story reel és la base a partir de la qual es construeix narrativament la
història i es desenvolupa la resta de projecte.

Captura de pantalla de l’story reel de
’Monster Roll’, de Dan Blank

L’story reel és una eina que permet comprovar si la història funciona narrativa-
ment, si els tipus de plans són els correctes, si les veus de referència i els diàlegs
quadren bé amb les imatges... És el moment de solucionar errors si es detecten,
esmenant tot el que faci falta.

Vegeu un parell d’exemples de diferents estils d’story reel en els següents enllaços.

Tarzan (1999), de Disney, on podeu veure una comparativa entre l’story reel i el
muntatge final del film:

https://www.youtube.com/embed/vTC2EsyHVQc?controls=1

Monster Roll, de Dan Blank, un story reel més elaborat:

https://player.vimeo.com/video/51880326

Un projecte d’animació 3D es va construint per fases. Des dels inicis es realitzen
unes animàtiques, uns “muntatges en brut”, per avaluar l’evolució del projecte.

El muntatge d’un film d’animació 3D es realitza des dels inicis de la
producció creant diverses animàtiques amb els elements que es tenen
disponibles en cada fase del procés.

L’story reel representa la primera de les 4 etapes de muntatge de la pel·lícula.

Les diverses etapes de muntatge són:

1. Story reel (tira leica o animàtica 2D)

2. Animatic reel (animàtica 3D)

3. Animation reel (animació)

4. Muntatge final

Si tot el procés s’ha creat correctament i seguint les pautes marcades, el mun-
tatge final és tan sols la substitució dels elements 3D provisionals que integren
l’animatic reel i l’animation reel per les versions finals dels elements (personatges,
fons, complements).
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Un prop és un accessori,
complement, usat en una
escena amb el qual
interactuen els personatges
i que necessita ser animat,
com per exemple un telèfon
mòbil.

Vegeu-ho tot sobre el
modelatge al mòdul
Disseny, dibuix i
modelatge per a animació,
als apartats específics
dedicats a tècniques de
modelatge.

Vegeu la gestió dels
arxius de les diverses
versions de modelatge a
la secció “Preparació del
projecte al servidor”
d’aquest mateix apartat.

Els tècnics implicats a elaborar l’story reel són l’editor, el director, el director
artístic i el supervisor de layout.

1.2.3 Producció d’un projecte 3D

Un cop enllestida la preproducció, és el moment de començar a produir el
contingut 3D del projecte seguint pas a pas les pautes marcades en el guió, el
guió il·lustrat i l’story reel. L’etapa de producció és de les més tècniques de tot el
projecte. Es treballa amb tot el programari i maquinari 3D.

Cal recordar que els processos que es descriuen a continuació no és obligatori que
siguin treballats seqüencialment, sinó que molts es van treballant en paral·lel.

Modelatge

El modelatge és una de les primeres tasques 3D que es pot desenvolupar. A partir
del disseny de personatges en 2D elaborats al disseny de producció, es comencen
a modelar els personatges, escenaris i complements (comunament anomenats
props).

Modelar és construir tridimensionalment els personatges, complements,
fons i escenaris mitjançant alguna de les diverses tècniques de modelatge.

Les tècniques de modelatge per ordinador més habituals són el modelatge poligo-
nal, el modelatge a partir de corbes o el modelatge amb superfícies de subdivisió.

Mentre es modela, es generen 3 versions de modelat diferents a mida que s’avança
en la feina per tal de facilitar el treball en paral·lel. Aquestes versions de
modelatge són:

1. La versió layout, per a l’animatic reel. És una versió de baixa resolució,
sense entrar en detalls. És la que es modela primer i s’envia a l’equip
de muntatge per confeccionar el segon muntatge de la història posterior a
l’story reel, el que anomenem l’animàtica 3D (animatic reel).

2. La versió animació, per a l’animació 3D. Es tracta d’una versió del model
més detallada, que és la que s’envia al departament d’animació perquè
puguin treballar i generar l’animació dels personatges.

3. La versió render, per a la renderització 3D. És la versió final del model,
amb tot luxe de detalls i acabats, a alta resolució.

Vegeu les tres versions de modelatge de personatge en la següent figura 1.8.
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Figura 1.8. Versions de modelat

D’aquesta manera, s’optimitza el procés: no cal esperar a la versió definitiva d’un
modelatge 3D per poder animar o confeccionar l’animàtica 3D.

L’encarregat del departament de modelatge és el supervisor de modelatge.

Preparació de plans per a l”animatic reel’: el ’layout’

En aquesta fase es preparen els plans per crear l’animatic reel. És una versió molt
inicial de cada pla en 3D, en la qual es defineix la creació de l’espai, el pla, el
punt de vista, el moviment de la càmera, la ubicació dels personatges, la relació
entre els diversos elements de l’escena, l’escala i la mida...

Es tracta de preparar els fitxers de cada pla amb tots els elements que hi
apareixen (personatges, escenaris, complements i altres objectes) i l’àudio (veus
de referència, efectes i músiques, si s’escau). S’agafen els personatges, escenaris
i complements modelats en la primera versió de baixa qualitat, la versió layout.

El layout és una versió molt inicial del pla, en la qual es defineixen
l’enquadrament, el tipus de pla, el moviment de càmera i la ubicació dels
personatges, entre d’altres.

Els tècnics encarregats del layout són el el supervisor de layout i el generalista
3D.

’Animatic reel’ o animàtica 3D

Igual com en l’story reel es partia del guió il·lustrat per crear el primer muntatge
a partir de les vinyetes, en l’animatic reel es parteix del guió il·lustrat i de l’story
reel com a referència per crear el segon muntatge audiovisual de la història amb
els primers plans en 3D (layouts), simplificats i de baixa resolució.

Un cop preparats els plans, es tracta d’animar les càmeres en el programa 3D,
animar els personatges en bloc (es traslladen d’un punt a un altre sense afegir-hi
detall animat) i fer les indicacions d’accions oportunes en cada pla. Quan s’acaba
d’animar, es renderitza cada pla a baixa qualitat i es genera un vídeo de cada pla
a punt per ser editat en el muntatge de l’animatic reel.
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En l’animatic reel s’animen les càmeres en el programa 3D, s’animen els
personatges en bloc i s’incorporen les indicacions tècniques necessàries per
generar un render 3D de baixa qualitat de cada pla.

Vegeu un exemple de la progressió de les diverses fases de muntatge d’un film 3D
en la progression reel de Monsters University:

https://www.youtube.com/embed/bxdnsjLst1Y?controls=1

Els encarregats de fer l’animatic reel són l’editor, el director, el director artístic i
el supervisor de layout.

Muntatge de l”animatic reel’

Es tracta de substituir els plans 2D de l’story reel pels vídeos 3D de baixa qualitat
generats en l’animatic reel. Aquesta tasca es du a terme en el mateix projecte del
programa d’edició de vídeo en què s’ha realitzat l’story reel. El resultat és el
primer muntatge animat del projecte, una versió de baix nivell d’acabats, amb les
veus de referència i els efectes sonors incorporats.

L’animatic reel (animàtica 3D) representa la segona etapa del muntatge
audiovisual del projecte.

L’animatic reel serveix per comprovar que els plans funcionen narrativament i
que la durada dels plans és correcta. Se segueix construint la banda sonora i
s’incorporen els efectes sonors.

L’editor, el director i el supervisor de layout són els tècnics encarregats d’aquesta
fase.

Preparació de personatge i ’rigging’

En aquesta fase es preparen els personatges (character setup) perquè els ani-
madors els puguin animar després. Per fer aquesta preparació, es necessita tenir
els personatges modelats en versió animació. Aquesta fase és sovint de les més
feixugues del projecte 3D ja que es una feina sistemàtica, meticulosa, a la qual es
destina força temps i no dona resultats visiblement espectaculars.

A partir dels personatges modelats es construeix l’esquelet intern (rigging) per
sota la malla, creant una estructura d’ossos anàloga a l’anatomia del personatge:
cap, esquena, braços, mans, cames i peus. Els ossos d’aquest esquelet segueixen
una jerarquia. Un cop enllestit l’esquelet, es confeccionen els controladors dels
ossos que permetran moure i animar les diferents parts de l’estructura.
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En la preparació de personatges es preparen els personatges per ser
animats: es construeix l’esquelet, els controladors i es fa l’skinning.

Vegeu en la següent figura 1.9 un exemple de personatge rigging i skinning.

Figura 1.9. Personatge amb ’rigging’ i ’skinning’

Víctor Aguado Abadias

Realitzant l”skinning’ en Maya. Font:
John Reid Perkins-Buzo (Vimeo)

Finalment, es fa l’skinning, el procés que relaciona i vincula la malla modelada
amb l’estructura òssia generada, per tal que quan els animadors manipulin els
diversos controladors malla i ossos es moguin conjuntament i de manera correcta.

Vegeu en què consisteix la preparació de personatges en la demo reel de rigging
de Víctor Vinyals del següent enllaç:

https://player.vimeo.com/video/16051704

Els responsables d’elaborar aquestes tasques són el supervisor de character setup
i el rigger.

Ombreig i textures

Un cop finalitzat i aprovat el modelatge dels elements 3D com ara els personatges,
escenaris i complements, es realitza l’ombreig (shading) i la texturització dels
elements. És a dir, es treballa en la definició de l’aspecte visual, l’aparença dels
elements 3D.

Imatge 3D texturitzada. Font: Sarah
Cartwright (Flickr)

En aquesta etapa es configuren els materials dels objectes: si han de ser
transparents, translúcids o opacs, si reflecteixen la llum o l’absorbeixen. Es
crea l’ombreig dels objectes aplicant-los efectes de profunditat visual mitjançant
diversos nivells de foscor (ombres).
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Una textura, en gràfics
digitals, és una imatge de
mapa de bits que s’aplica
sobre una superfície 2D o
3D.

En el mapejat de textures
es defineix com se situa la
textura sobre l’objecte al
moment de projectar-se.

Es creen les textures dels diversos elements que aporten el detall del tipus de
superfície, color, sensació de relleu, etc. I es realitza, si s’escau, el mapejat i les
projeccions de les geometries modelades que s’han d’ombrejar.

En aquesta fase es treballa amb programari específic 3D al mateix temps que amb
programari de retoc i manipulació d’imatges per crear i editar textures.

El tècnic encarregat d’aquesta tasca és el supervisor d’ombreig i textures.

Creació de fons

Els fons dels plans es comencen a treballar quan s’acaba i s’aprova el guió il·lustrat.
Aquests fons tant poden ser modelats en 3D com poden ser fons 2D generats
amb uns altres programes no 3D o ser una combinació de diverses tècniques que
incloguin dibuixos, il·lustracions, fotografies...

Exemple de fons 3D. Font: La
Mécanique du Plastique (Flickr)

Cal tenir present que els fons representen prop del 90% de la superfície que
l’espectador veu a pantalla, per tant, tenen una gran capacitat per impactar. A
l’hora de dissenyar-los i elaborar-los s’ha de tenir en compte aquesta dada.

El director artístic és el tècnic responsable de l’elaboració dels fons.

Animació

L’animació és l’etapa més coneguda del projecte i, aparentment, resulta de les més
atractives. Es tracta d’animar, sobretot els personatges, partint de les indicacions
definides en l’animatic reel.

L’equip d’animació rep els personatges preparats per ser animats (“riggejats” i
“skinnejats”) i s’encarrega de generar l’animació mitjançant les diverses tèc-
niques pròpies del 3D (cinemàtica directa, cinemàtica inversa, interpolacions,
fotograma a fotograma, etc.).

Animant un personatge. Font: Sergey
Berengard (Vimeo)

En la fase d’animació s’animen els personatges mitjançant les diverses
tècniques 3D, seguint les indicacions de l’animatic reel.

Els animadors no manipulen directament la malla del personatge, sinó que animen
manipulant els controladors associats als ossos i a la malla creats en l’etapa de
preparació dels personatges.

El supervisor d’animació és el responsable de l’equip d’animació.

Efectes especials 3D

Els efectes especials, coneguts com a VFX (visual effects), tenen el seu propi
flux de treball per desenvolupar-se. Es planifiquen en la fase de preproducció i es
defineix quins seran efectes 3D i quins 2D. Els efectes especials 3D es realitzen
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un cop s’ha acabat d’animar, mentre que els efectes 2D s’implementen en la fase
de postproducció.

A partir del guió i del guió il·lustrat, es desglossen els plans que incorporen pos-
sibles efectes 3D com poden ser fluids (aigua i líquids), dinàmiques de partícules
(vent, foc i altres fenòmens), explosions, trencadisses i ruptures d’elements, etc.,
i es realitzen. Si hi ha algun plug-in que s’hagi desenvolupat expressament per a
aquesta fase, és el moment d’implementar-lo.

Quan es finalitza l’efecte, es renderitza el pla 3D a baixa qualitat per enviar-lo
a la secció de muntatge i incloure’l a l’animation reel. La renderització final de
l’efecte 3D a alta qualitat es fa en la fase final de producció, la renderització del
projecte.

És habitual que per crear els efectes oportuns s’utilitzi, a part del programa 3D
de referència del projecte, un altre programari més específic. Sovint, també, els
efectes especials tenen un paper destacat en la fase de composició, sobretot si hi
ha integració d’imatges reals amb virtuals.

El supervisor d’efectes especials és el tècnic encarregat d’aquestes operacions.

’Animation reel’ i muntatge

Aquesta és la tercera etapa del muntatge audiovisual, abans del muntatge final. Se
substitueix cada pla de l’animatic reel per la seva versió animada 3D, renderitzada
a baixa qualitat, creada en la fase d’animació.

L’animation reel és la versió animada a baixa resolució més propera a la
renderització definitiva i que serveix per ajustar els efectes de so i músiques
amb precisió.

Vegeu les diverses fases de muntatge i els processos del film de Disney Tangled
(2010) en el següent enllaç:

https://www.youtube.com/embed/FM8fXYZ-6u0?controls=1

En l’animation reel s’incoporen, si ja es disposen i si s’escau, els efectes visuals
3D acabats. Els tècnics encarregats d’aquesta etapa són el generalista 3D i el
supervisor de layout, l’editor i el director.

Supervisió estereoscòpica

L’estereoscòpia és el procés per generar films de projecció i visionat en 3D. Se su-
perposen, sense coincidir exactament, dues versions de la mateixa pel·lícula. Per
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3D bidimensional

L’estereoscòpia és la tècnica
capaç de recollir informació
visual tridimensional o de crear
la il·lusió de profunditat en una
imatge bidimensional, com pot
ser una fotografia o pel·lícula.
Aquesta il·lusió es crea
presentant una imatge
lleugerament diferent per a cada
ull. Moltes pantalles 3D fan
servir aquest mètode per
transmetre imatges.

Vegeu tècniques
d’il·luminació al mòdul
Color, il·luminació i
acabats 2D i 3D, amb un
repàs històric i un incís a
les característiques i
propietats de la llum als
apartats “Història, estils i
gèneres de la il·luminació”
i “Tipologia i propietats
expressives de les llums”.

La dominant de color és
un concepte fotogràfic que
fa referència al predomini
generalitzat d’un matís de
color en una imatge.

efectuar l’enregistrament estereoscòpic s’han de configurar les càmeres, calibrar
la distància entre elles i trobar el punt de convergència. Això s’ha de fer pla per
pla.

Ulleres estereoscòpiques. Font:
Dominic Alves (Flickr)

El resultat de l’estereoscòpia és que l’espectador de cinema 3D percep un senyal
d’imatge per a cada ull mitjançant diversos sistemes de lents i ulleres per tal que
pugui recrear la sensació de profunditat 3D. Només les produccions d’animació
3D que són exhibides en sistema de projecció i visionat 3D incorporen aquesta
fase de producció estereoscòpica.

En la fase d’estereoscòpia es prepara el film per a la seva projecció i visionat
en 3D.

El director i el supervisor estereoscòpic són els encarregats de realitzar aquesta
tasca.

Il·luminació

Il·luminar és una de les tasques audiovisuals més complicades. Un cop es tenen els
plans animats i amb els efectes 3D corresponents, el responsable d’il·luminació
crea el disseny d’il·luminació adequat a les necessitats de l’animació. Es pot
partir de dissenys bàsics de tres punts o altres tipus d’esquemes.

Seguint les indicacions de guió i guió il·lustrat, s’il·lumina cada pla segons
les seves necessitats: si l’acció transcorre de dia, de nit, en un interior o a
l’exterior, a l’aire lliure... S’ha de garantir que els plans tinguin una continuïtat
d’il·luminació, és a dir, que no es passi d’un tipus de llum en un pla a un altre sense
cap mena de justificació. Si no es garanteix aquesta continuïtat, l’espectador ho
percep com un error.

Continuïtat

També s’anomena raccord . Relació que hi ha entre els diferents plans d’un audiovisual
a nivell narratiu, estètic i formal. L’espectador ha de percebre un flux continu d’imatges i
no pas un salt, una interrupció, entre els diversos plans, escenes i seqüències de l’obra.
Saltar-se la continuïtat pot generar a l’espectador confusió, no entendre bé el que està
passant o simplement percebre un salt, un tall, un error. Hi ha diversos tipus de continuïtat.

Exemple de la continuïtat al pol Nord

Prenem, per exemple, que estem il·luminant una escena d’animació 3D que transcorre al
pol Nord. Uns pingüins simpàtics es troben reposant sobre el gel. Seguint les indicacions
del guió i el guió il·lustrat, la dominant de color de l’escena ha de ser blavosa ja que
representa i transmet el fred gèlid. Il·luminem conseqüentment cada pla perquè sigui així.
Si a un d’aquests plans, per error o per negligència, no li apliquem aquesta tonalitat blavosa
i queda il·luminat amb una llum càlida, de dominant de color vermellosa, haurem trencat la
continuïtat d’il·luminació.

La il·luminació 3D està estretament relacionada amb la renderització. Per veure
com queden els plans un cop se’ls ha aplicat llum a les geometries i materials
renderitzats, s’ha d’efectuar una renderització. Per això, la il·luminació és el pas
previ a la renderització.
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Vegeu com treballar amb
referències en la secció

“Preparació del projecte al
servidor”.

Vegeu la renderització i la
composició a les unitat

“Els motors de render i el
procés de renderització” i

“Renderització final per
capes”, d’aquest mateix

mòdul.

Una granja de
renderització és una

agrupació de computadores
que es reparteixen la feina
de renderitzar les imatges

tridimensionals.

Preparació de plans per a la renderització

En aquest punt ja tenim els plans animats i il·luminats. És el moment d’imple-
mentar totes les versions finals dels elements de l’escena. Se substitueixen les
referències dels modelats per les seves versions render, les definitives, que ja
inclouen tot tipus de detalls i acabats. S’optimitza la geometria dels models, es
fa neteja del pla i es realitzen els últims ajustos.

Un cop substituïts els fitxers, és el moment de preparar el pla desglossant-lo en
capes i passis de render i de configurar els paràmetres de renderització. Cal
parlar amb la secció de postproducció, la següent etapa del procés, per establir
les necessitats de cada pla: si ha d’estar desglossat en un nombre concret de capes,
el tipus de passis de render, el format dels arxius...

En la preparació per a renderització s’incorporen les versions finals de
tots els elements i els plans es desglossen en capes i passis de render per
optimitzar el procés amb la màxima qualitat possible.

En separar els elements per les seves característiques, per exemple, els estàtics
dels elements en moviment, es redueix el volum de feina per a cada fotograma i
s’optimitza la renderització de les escenes.

A més a més, desglossant els elements s’aconsegueix definir amb precisió aquells
aspectes de l’escena que es volen ressaltar i treballar en detall a la postproducció.

El supervisor de renderització i el supervisor de postproducció són els tècnics
encarregats d’aquesta etapa.

Renderització 3D

Un cop preparats els plans, es procedeix a realitzar la renderització 3D. Se
supervisa que tot estigui correcte. El següent pas és configurar els motors de
renderització amb tots els seus paràmetres. Cal estar en comunicació amb la
secció de postproducció.

Es realitzen les proves de renderització per comprovar que el resultat és l’ade-
quat. Si tot encaixa, es procedeix a fer la renderització 3D definitiva, amb la
corresponent granja de renderització (render farm) o les màquines configurades
per realitzar-lo.

La renderització 3D és el procés mitjançant el qual uns gràfics creats per
ordinador es converteixen en imatges realistes, amb ombres, color, textures
i altres paràmetres.

S’ha de vigilar que a l’hora de fer la renderització es calculin correctament tots
els fotogrames. El resultat de la renderització són una sèrie d’imatges fixes
seqüenciades i numerades de cada pla. Aquest conjunt d’imatges s’han de muntar
en la fase de composició i de postproducció per a tornar a compondre el pla sencer.
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L’encarregat és el supervisor de renderització.

1.2.4 Postproducció d’un projecte 3D

Després d’haver produït el projecte en 3D, arriba el moment de la composició, la
postproducció i el muntatge de la pel·lícula d’animació 3D. Aquesta fase se sol
fer amb programari específic d’edició, composició i postproducció de vídeo.

Exemple de composició i d’integració
3D amb imatge real. Font: BAKOKO
(Flickr)

D’altra banda, l’equip tècnic de so elabora els acabats sonors i realitza la mescla
final de la banda sonora: veus i diàlegs, efectes sonors i música.

Composició i postproducció

El procés de composició (composite, en anglès) consisteix a muntar cada pla
del film partint de les imatges generades en la renderització 3D. Els plans s’han
renderitzat de manera desglossada, per capes i per passis de render. Ara és el
moment d’agrupar les diverses imatges de cada pla per elaborar una renderització
de postproducció en format de seqüència d’imatges fixes o de vídeo d’alta
qualitat de cada pla.

La composició consisteix a tornar a muntar cada pla a partir de les imatges
generades en la renderització 3D i realitzar-ne la integració, si s’escau.

La composició és també la fase on es realitza la integració de les imatges 3D
renderitzades amb vídeo o imatges reals, animacions 2D, fotografies, il·lustracions
i gràfics, com pot passar en els projectes de realitat augmentada en què es
combinen imatges virtuals, senyal de vídeo i gràfics 2D i 3D en un sol producte.

Realitat augmentada

La realitat augmentada (RA) és una visió directa o indirecta d’un entorn físic en el món
real, els elements del qual es combinen amb elements virtuals per a la creació d’una realitat
mixta a temps real.

Vegeu a continuació un exemple de realitat augmentada mitjançant el mòbil. Font: Glogger
(Wikipèdia):
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L’etalonatge és el procés
de correcció de la intensitat
de color de les imatges per

aconseguir l’aparença
adequada en funció de les

necessitats narratives.

Al mercat hi ha diversos tipus de programari per realitzar la composició: els
programes basats en nodes, com Nuke o Flame, i els programes basats en el treball
per capes, com After Effects.

Paral·lelament a la composició, s’efectua la postproducció, que inclou un conjunt
de tasques. Les tasques de postproducció més importants són:

• Crear els efectes cinematogràfics: desenfocaments (motion blur) i brillan-
tors, entre d’altres.

• Crear els efectes visuals 2D, si escau.

• Integrar imatges i efectes.

• Elaborar els gràfics animats, si escau.

• Fer l’etalonatge: correcció de color de les imatges.

• Elaborar els títols de crèdit animats, si escau.

En la postproducció s’implementen els efectes 2D i es fan els acabats
finals d’imatge. El resultat són unes renderitzacions de postproducció d’alta
qualitat, en forma de seqüència d’imatges fixes o vídeo d’alta qualitat.

El resultat de la composició i la postproducció són uns vídeos d’alta qualitat de
tots els plans del projecte que incorporen tots els efectes i els acabats. Aquests
vídeos dels plans són els que s’utilitzen en el muntatge final en línia.

El supervisor de postproducció i el director són els encarregats de realitzar aquesta
fase del projecte.

Muntatge en línia

El muntatge en línia és el muntatge final i definitiu del projecte. Es parteix dels
vídeos d’alta qualitat generats en la composció i postproducció per generar l’edició
final. S’hi afegeixen els títols de crèdit i les pistes d’àudio finals masteritzades
(veus i diàlegs, músiques i efectes). Se segueix l’ordre narratiu establert en les
anteriors etapes de muntatge (story reel i animatic reel).

El muntatge final consisteix en la substitució dels elements 3D provisionals
que integren l’animatic reel i l’animation reel per les seves versions finals,
ja renderitzades i postproduïdes en vídeo, juntament amb la banda sonora
definitiva.

Per realitzar aquest muntatge en línia hi ha programari específic, com l’Adobe
Premiere, el Final Cut o l’AVID.

Els encarregats del muntatge en línia són l’editor en línia, el supervisor de
postproducció i el director.
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Vegeu la tipologia de
formats d’arxiu a l’apartat
“Mitjans tècnics” d’aquesta
unitat.

Xarxa informàtica

Grup interconnectat de
computadors per compartir els
recursos i la informació a
distància.

Renderització final

La renderització és el darrer pas per finalitzar completament un projecte d’anima-
ció audiovisual 3D. Es tracta de realitzar la renderització definitiva del muntatge
en línia i exportar el vídeo resultant al format d’arxiu adequat per a la seva
distribució i visionat.

L’editor en línia és l’encarregat de fer el muntatge final sota la supervisió final del
director.

1.2.5 Preparació del projecte al servidor

Un projecte d’animació aglutina moltes persones, molts equips i molts processos
que acaben generant un gran volum d’informació. Per aquest motiu es fa
indispensable estructurar el projecte per poder gestionar el gran volum de dades.
Aquestes dades prenen forma de moltes maneres: arxius de vídeo, d’imatge, de
so, de text, i els específics de cada programa. També es genera una gran quantitat
de fitxers de dissenys, esbossos, esborranys, proves i altres. I tota la documentació
de gestió i control de la producció.

Servidor informàtic vist des de
darrere. Font: Torkild Retvedt (Flickr)

A més a més, el projecte d’animació requereix un intercanvi d’arxius constant
entre diversos departaments i terminals al tractar-se d’un treball en cadena, de
manera seqüencial o en paral·lel. Una mala organització del sistema de carpetes
i arxius pot fer alentir molt la feina, i fins i tot pot fer perdre arxius. Per això, és
totalment imprescindible fixar a l’inici del projecte una estructura de carpetes,
una nomenclatura d’arxius i una sèrie de protocols i convencions a seguir
escrupolosament per tot l’equip.

En la preparació del projecte al servidor s’inclouen les següents tasques:

• Configurar el servidor i la xarxa.

• Definir la nomenclatura d’arxius.

• Configurar el sistema de carpetes.

Configuració del servidor i la xarxa

El primer que cal fer és configurar el servidor, l’ordinador que subministra i rep
informació de la resta d’ordinadors connectats (terminals o clients) per tal de
poder treballar de manera compartida contra servidor. Treballar contra servidor
implica tenir tots els arxius del projecte centralitzats en un sol ordinador (servidor)
i que tots els equips treballin connectats.

Aquesta connexió entre ordinadors es realitza mitjançant una xarxa informàtica,
habitualment una xarxa local, d’alta velocitat, fiabilitat i seguretat.



Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 36 Gestió del projecte d'animació

Estació de treball

Ordinador d’alta qualitat
dissenyat per a aplicacions

tècniques, utilitzat principalment
per una sola persona i connectat

a una xarxa.

Vegeu les estacions de
treball i la resta de

maquinari a l’apartat
“Mitjans tècnics”.

Els ordinadors d’un projecte 3D professional són estacions de treball (works-
tations), unes computadores dissenyades per treballar una tasca específica del
projecte. Són equips molt potents que només es dediquen a realitzar tasques
específiques d’alta qualitat.

Per treballar de manera compartida contra servidor és necessari crear una
xarxa que connecti totes les estacions de treball mitjançant un servidor
central.

El treball compartit facilita enormement l’accés de tot l’equip als arxius necessa-
ris i poder treballar simultàniament des de les diverses seccions del departament
3D.

No obstant, no tots els terminals han de tenir accés a tot el contingut del projecte.
S’han de definir permisos adients per a cada terminal i tècnic específic per l’àrea
del projecte en què treballa. Per exemple, el modelador no cal que tingui accés a
les carpetes i arxius dels animadors, s’ha de restringir el seu accés. Per aconseguir-
ho, es generen usuaris diferents amb codi d’accés al servidor. En funció de amb
quin usuari se sol·licita l’accés al servidor, aquest dona accés a unes carpetes o a
unes altres.

Cal definir un sistema de permisos d’accés al servidor per als diversos
usuaris del projecte.

En aquest punt, és important tenir clar quina és la jerarquia del sistema de
carpetes, la ubicació i la nomenclatura dels arxius, per poder atorgar els permisos
d’accés adequats a cada usuari.

Igual de rellevant és la gestió de les còpies de seguretat (backups). És necessari
crear tot un sistema de còpies periòdiques dels arxius del projecte per tal de
garantir que no es perdran arxius davant qualsevol infortuni. Els fitxers digitals
són força volàtils: es poden copiar, enganxar i suprimir en un tres i no res. És fàcil
equivocar-se, esborrar un arxiu que no toca o sobreescriure una versió d’arxiu al
fitxer erroni, o que simplement es corrompi. Tampoc s’ha de descartar que el disc
dur es pugui trencar o deixar de funcionar correctament.

Al mercat hi ha tota una gamma de programari que gestiona de manera automà-
tica aquestes còpies. Fins i tot hi ha sistemes de gestió de còpies de seguretat al
núvol (cloud), cosa que permet tenir totes les dades emmagatzemades a internet i
poder accedir-hi des de qualsevol dispositiu, amb els permisos adequats. El més
habitual és gestionar còpies periòdiques, diàries, dels arxius, ja sigui de manera
completa (es copien tots els arxius d’una carpeta) o incremental (només es copien
els arxius que han sofert algun canvi).

Tipologia de xarxes informàtiques
La comunicació per mitjà d’una xarxa es du a terme a través de dues categories
diferents: la capa física i la capa lògica. La capa física inclou el maquinari que
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TCP/IP és un conjunt de
protocols utilitzat per tots els
ordinadors connectats a
internet, de manera que
aquests puguin
comunicar-se entre si.

els equips usen per comunicar-se, com ara les targetes de xarxa, i altres elements
com antenes o cables.

La capa lògica fa referència al conjunt de normes complexes que regeixen la
comunicació entre equips, entre els quals hi ha els anomenats protocols. Els
podem entendre com una “llengua”: dues persones poden entendre’s si parlen el
mateix idioma. Un dels protocols més conegut i utilitzat a internet i a les xarxes
empresarials és el conjunt de protocols TCP/IP.

Els protocols són les normes que regeixen la comunicació entre
computadores.

Hi ha diversos tipus de xarxa per realitzar la connexió dels equips. Es poden
classificar de diverses maneres possibles. Les classificacions de xarxes més
habituals són en funció de:

• La topologia. Segons la seva forma de connexió, podem parlar de xarxes
de bus, estrella, anell, cel·lular, en malla, etc.

• El tipus de cablejat. Les xarxes es poden connectar mitjançant cable
coaxial, a través de cable trenat o mitjançant fibra òptica.

• La relació funcional. Poden ser xarxes centralitzades client-servidor o
xarxes d’igual a igual (peer to peer, p2p de manera abreviada).

• L’escala. Les mides de les xarxes poden variar molt. Des de xarxes d’àrea
personal (PAN), passant per xarxes d’àrea local (LAN), fins a a xarxes
d’àrea àmplia (WAN), que s’estenen per una extensa zona geogràfica.

Nomenclatura d’arxius

Des dels inicis del projecte, s’ha de definir de manera clara i sistematitzada
com s’han d’anomenar els arxius. Cal plantejar-se: han de ser noms descriptius?
Noms esquemàtics? Numèrics? El nom que han de tenir els arxius no és una
qüestió merament estètica, ja que que una mala nomenclatura pot generar errors
de funcionament en els programes.

La nomenclatura d’arxius no és una qüestió capriciosa. Anomenar-los
incorrectament pot generar errors en els programes.

Cal crear un sistema definit de nomenclatura d’arxius i carpetes que sigui conegut
i seguit escrupolosament per tots els membres del projecte. S’ha d’establir un
únic mètode clar i coherent.

Els punts a tenir en compte per definir la nomenclatura són:

• Idioma. S’ha de decidir en quina llengua s’han d’anomenar els arxius.
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• Idiosincràsia dels noms. Cal triar noms que siguin mínimament descriptius.

• Llargada dels noms. S’ha de procurar no estendre’s en la seva llargada, és
millor que siguin curts.

• Caràcters alfanumèrics. Cal utilitzar els caràcters alfabètics universals.

• Sense accents ni caràcters especials com poden ser ñ, ç, &, $, /...

• Caixa alta o caixa baixa. S’ha de decidir si s’usen majúscules o minúscules
(per exemple, personatgeMarta o PersonatgeMarta).

• Sense espais. No s’han de deixar espais entre paraules. S’ha de definir
com unir les paraules, si unides (personatgeMarta) o amb subguió (perso-
natge_Marta). És millor no utilitzar el guionet (-).

• Padding. S’ha d’establir el nombre de xifres de l’arxiu. Es recomana un
mínim de 2 xifres (personatge_Marta_01). En el cas de renderització, el
padding és una qüestió primordial per tenir les imatges resultants ordenades.
Es recomana un mínim de 3 xifres.

• Extensió d’arxiu. Cal decidir si es visualitza o no l’extensió d’arxius.

• Escena o seqüència. Per coherència cal seguir la nomenclatura definida en el
guió: si s’ha seguit el model europeu (divisió en escenes) o americà (divisió
en seqüències).

Vegeu en la següent taula 2.2 alguns exemples de bones i males nomenclatures per
a arxius i carpetes del projecte.

Taula 1.2. Exemples de bones i males
nomenclatures d’arxius

Bona nomenclatura Mala nomenclatura

cassador01_Anim.mb caçador01_Anim.mb

aranya_Lay.mb araña_Lay.mb

Esc001_Pla001.exr arxiu01.exr

escenari_01.jpg escenari-1.jpg

cuinaBasicaCasa_Rend.mb cuinaBàsicaCasa_Rend.mb

ma_i_peu_01.psd ma&peu-01.psd

Casa_Model_Final.mb casamodeladafinalitzada.mb

01_Preproduccio carpetadepreProducció

Configuració del sistema de carpetes

En la configuració del projecte al servidor s’ha de decidir també la ubicació dels
fitxers.

S’ha de crear una estructura de carpetes que segueixi un ordre lògic, amb
una jerarquia concreta i definida, que faciliti el treball en equip i agilitzi el
procés de treball.
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Vegeu la bíblia de
producció en la secció “La
bíblia de producció”
d’aquest mateix apartat.

Aquest sistema de carpetes ha d’allotjar tots els arxius del projecte i un cop creada
l’estructura no es pot variar. Fer canvis posteriors, un cop iniciat el projecte, seria
una font de problemes a l’hora de gestionar els arxius.

Hi ha diverses maneres d’organitzar l’estructura bàsica de carpetes al servidor.
Només cal ser metòdic i ordenat. Una bona manera és crear una carpeta arrel,
amb el nom del projecte, que contingui 7 carpetes numerades corresponents a les
diverses fases del projecte:

1. Desenvolupament

2. Preproducció

3. Producció 3D

4. Renderització 3D

5. Postproducció

6. Renderització de postproducció

7. Muntatge

Estructura bàsica de carpetes.
Fixeu-vos que el nom de les carpetes
segueix la nomenclatura correcta a
l’hora d’anomenar-les.

A part de l’estructura bàsica en set carpetes corresponents a les diverses fases
d’elaboració, el projecte es construeix al voltant de quatre grups de carpetes
que apareixen en la majoria de fases. Aquestes quatre carpetes són:

• Personatges

• Complements

• Escenaris

• Escenes i plans

Subestructura de la carpeta 01_Desenvolupament
En aquesta carpeta inicial del projecte hi ha:

1. El guió, amb totes les seves fases de desenvolupament i revisions

2. La bíblia de producció, amb el pressupost, la definició del flux de treball,
l’equip humà i tota la resta de documentació del projecte

Subestructura de la carpeta 02_Preproduccio
A la carpeta 02_Preproduccio s’inclou tota la documentació del disseny de
producció (la bíblia d’art del projecte), una de les fases a les quals es dedica
més temps i que genera un gran volum de documents.

La carpeta de disseny de producció ha d’incloure tota la documentació generada,
estudis preliminars, esbossos i documents finals de:
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• Disseny d’escenaris, amb tots els escenaris presents en la història

• Disseny de personatges, amb els fulls de construcció

• Disseny de complements, amb els esbossos i dissenys

• Disseny d’efectes, amb el seu flux de treball definit

En aquesta carpeta de preproducció també s’hi ha d’incloure la carpeta de guió
il·lustrat (storyboard), amb totes les vinyetes i documents per generar-lo.

Subestructura de la carpeta
02_Preproduccio

Subestructura de la carpeta 03_Produccio3D
En aquesta carpeta s’hi desen tots els arxius relacionats amb els processos 3D del
projecte: models, textures, escenes, esquelet intern (rigging), etc. És la carpeta
on s’allotgen els fitxers dels programes 3D que intervenen en la producció, com
ara Maya, 3D Studio Max, Houdini, i de tots els programes que s’emprin.

Ubicació de la carpeta
03_Produccio3D

Prenent com a referència el programa Maya d’Autodesk, es pot dibuixar l’esquema
típic de sistema de carpetes que genera el propi programa de manera predetermi-
nada. Vegeu-lo en la figura 1.10.

Figura 1.10. Estructura d’arxius de Maya

Maya desa tots els fitxers que genera dins d’aquesta estructura de carpetes.
D’entre totes elles, hi ha tres carpetes que són les més rellevants. Aquestes
carpetes són:

• Images. Maya hi desa les imatges renderitzades.

• Scenes. S’hi desen totes les escenes 3D i els elements que contenen.
Aquesta carpeta se subdivideix en:

– Personatges, complements i escenaris. Aquí hi ha tot el desenvolu-
pament dels personatge, props i escenaris en 3D: modelat, preparació
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del personatge, ombreig i textures, animació... Vegeu en la figura 1.11
l’organització dels personatges dins de la carpeta scenes de Maya.

– Escenes (o seqüències, en terminologia americana). S’hi desa la
versió 3D dels plans de la història agrupats per escenes i que s’han
definit en 2D durant l’story reel. Vegeu en la figura 1.12 l’organització
dels diversos plans i escenes dins de la carpeta scenes.

• Sourceimages. Aquí s’han d’allotjar les imatges de referència que es faran
servir per modelar els elements tridimensionalment.

Figura 1.11. Organització dels personatges dins la
carpeta de Maya ’scenes’

Figura 1.12. Organització dels plans dins la carpeta de
Maya ’scenes’

A la carpeta scenes de Maya s’hi desen totes les escenes i elements 3D que
genera el programa: el modelat, l’ombreig i animació dels personatges, els
complements i escenaris, així com els plans argumentals de la història.

A més a més, dins de la carpeta de cada personatge es desen les tres versions
de modelatge en una carpeta que es pot anomenar versions o treball (en anglès,
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work). Els arxius d’aquesta carpeta s’utilitzen per referenciar els personatges a
les diverses escenes en què treballa l’equip en la versió adequada per a cada fase
de producció.

Les tres versions d’arxiu de modelatge desades a la carpeta versions són:

• La versió layout

• La versió d’animació

• La versió de renderització

Vegeu en la figura 1.13 la ubicació de les tres versions de modelatge dins la carpeta
scenes de personatges de Maya.

Figura 1.13. Ubicació de les tres versions de modelatge
de personatge

Per tal de garantir el bon funcionament de Maya, és imprescindible desar tots els
arxius en el lloc corresponent. Per aquest motiu, el primer que cal fer abans de
començar la producció 3D amb el programa corresponent és crear l’estructura
de carpetes dins de la carpeta 03_Produccio3D del projecte.

En el cas de Maya, el sistema de carpetes es crea mitjançant l’opció Project
Window. Cada cop que s’obre el programa hem de tenir sempre cura i assegurar-
nos que estem ubicats en el projecte adequat i en la carpeta adequada. Per
comprovar-ho i, si és el cas, modificar-ho fem un Set Project per tal d’ubicar i
determinar la carpeta del projecte.

És totalment imprescindible seguir la jerarquia i la metodologia de gestió
d’arxius dins l’estructura de carpetes Maya.
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Vegeu les imatges
renderitzades a les unitat
“Els motors de render i el
procés de renderització” i
“Renderització final per
capes”, d’aquest mateix
mòdul.

Subestructura de la carpeta 04_Render3D
Maya desa de manera predeterminada totes les imatges renderitzades a la carpeta
images. Un cop feta la renderització 3D, cal copiar totes aquestes carpetes i
imatges i enganxar-les dins la carpeta 04_Render3D.

En aquesta carpeta 04_Render3D es desen totes les imatges renderitzades
generades en la fase de renderització 3D amb Maya i/o els programes 3D que
s’hagin emprat en el projecte.

Cal organitzar les carpetes i els arxius amb la nomenclatura adequada i les
extensions d’arxiu adequades, ja que en aquesta fase es treballa amb un volum
de fitxers considerable.

Cadascuna de les imatges renderitzades forma part d’una seqüència d’imatges
fixes. Aquestes seqüències d’imatges fixes, al mateix temps, formen cadascun
dels plans que configuraran la història. Per tant, és habitual que un pla 3D estigui
conformat per moltes seqüències d’imatges fixes provinents de la renderització
3D i corresponents a cadascuna de les capes i passis de render desglossats a l’hora
d’efectuar la renderització 3D. Vegeu l’organització de les imatges renderitzades
en la figura 1.14.

Figura 1.14. Organització de les imatges de renderitza-
ció a la carpeta 04_Render3D

Un pla 3D pot estar conformat per moltes seqüències d’imatges fixes
provinents de la renderització 3D i corresponents a cadascuna de les capes
i passis de renderització desglossats a l’hora d’efectuar el render 3D.

Subestructura de la carpeta 05_Postproduccio
En aquesta carpeta s’incorporen els arxius i carpetes de projecte pròpies de
cadascun dels programes de postproducció que s’empren, com poden ser Adobe
After Effects o Nuke, per exemple.
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Els projectes d’aquests programes es vinculen amb les imatges renderitzades
desades a la carpeta 04_Render3D per poder efectuar la composició, la integració
i els efectes especials, si s’escau.

A més a més, dins de la carpeta 05_Postproduccio també s’hi desen els materials
necessaris per a la postproducció, com ara vídeos, imatges reals, animacions 3D,
il·lustracions, etc. I tot allò necessari per realitzar la composició, la integració dels
efectes visuals. Vegeu un exemple d’organització de la carpeta en la figura 1.15.

Figura 1.15. Organització de la carpeta 05_Postproduc-
cio

Subestructura de la carpeta 06_RenderPostpo
Igual com a la carpeta 04_Render3D, en aquesta carpeta 06_RenderPostpo es
col·loquen tots els arxius generats en la renderització de postproducció, ja siguin
seqüències d’imatges fixes o vídeos dels plans d’alta qualitat.

Vegeu en la figura 1.16 l’organització de la carpeta 06_RenderPostpo.

Figura 1.16. Organització de la carpeta 06_RenderPost-
po

Subestructura de la carpeta 07_Muntatge
En la carpeta final del projecte, la de muntatge, s’hi allotja el projecte d’edició final
de la història amb el màster final de vídeo i totes les versions “en brut” generades
al llarg del procés.Organització de la carpeta

07_Muntatge

A més a més, també s’hi desen els arxius per realitzar el grafisme i els crèdits
de la pel·lícula, la banda sonora final i els projectes dels programes d’edició
corresponents, com poden ser Final Cut, Adobre Premiere, Avid o d’altres.
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Treballar amb sistema de referències

El projecte 3D es treballa sovint en fases en paral·lel i genera una gran quantitat
d’arxius i versions ubicats en carpetes específiques. Hi ha moments de la
producció que, en una escena, cal tenir tots els complements dels personatges a
escena i d’altres moments que no.

Per exemple, en la fase d’animació no és necessari que els personatges estiguin
texturitzats per animar-los. Però això no vol dir que l’equip de la secció d’ombreig
i textures no estiguin treballant el personatge per texturitzar-lo. Simplement, es
treballa el personatge en facetes diferents. Però arriba un moment que ambdues
versions, l’animada i la texturitzada, han de convergir en una sola versió.

Un altre exemple. En l’etapa de modelatge es creen tres versions diferents d’un
mateix personatge: la versió layout, la versió animació i la versió renderitzada.
Aquestes versions no és necessari treballar-les al mateix moment ni tenir-les en un
mateix arxiu simultàniament, sinó que en cada fase de la producció i en seccions
diferents es treballa amb una versió del modelatge o una altra fins arribar a la
fase final del projecte, la preparació de plans per renderitzar, en què totes les
escenes han de comptar amb tots els elements finals de modelatge i texturitzat,
completament animats i il·luminats.

La millor manera de treballar amb aquestes condicions és treballar amb referènci-
es: treballar amb fitxers referenciats, sense importar ni incrustar els personatges,
escenaris i objectes a l’escena, fent que no formin part de l’arxiu del pla, sinó que
es carreguin des de la seva ubicació.

Treballar amb referències implica no importar els elements a l’escena en
la qual s’està treballant. Els elements es carreguen des de la seva ubicació
original.

D’aquesta manera, a la supervisió de renderització l’única cosa que cal fer és
substituir els elements de l’escena per les seves versions finals. Per exemple,
els animadors no necessiten tenir el fons modelatge en la seva versió final, ni
tampoc el necessiten texturitzat. Treballen animant els personatges i els fons no
són importants per a ells. Quan acaben l’animació de l’escena, l’escena passa
per les altres fases de producció 3D fins arribar a il·luminació i preparació del pla
de renderització. Aquí, el tècnic de renderització substitueix els fons per la seva
versió final de modelatge a alta resolució i texturitzat completament. Vegeu la
figura 1.17.
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Figura 1.17. Sistema de referències

A més, treballant amb referències s’aconsegueix actualitzar els arxius de manera
automàtica, sense necessitat d’importar contínuament a escena les versions més
noves i millorades que les altres seccions del departament 3D van generant.

La majoria de programes 3D, com és el cas de Maya, incorporen en la seva
interfície mètodes senzills per referenciar els arxius.

1.2.6 Equip humà del projecte 3D

Dur a terme un projecte d’animació audiovisual 3D és una tasca on participen un
gran nombre de professionals d’àmbits ben diferents.

Equip humà al Medialab Prado. Font:
Medialab Prado (Flickr)

L’equip humà d’un projecte 3D es divideix en dos grups:

• Fora del departament 3D

• Dins del departament 3D

Equip humà fora del departament 3D

Hi ha una sèrie de tècnics i professionals comuns en qualsevol projecte audiovisual
que són els encarregats d’idear i desenvolupar la història que s’explica. Aquests
professionals són els que agrupem dins de l’equip humà fora del departament 3D.
Vegeu la figura 1.18.
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Figura 1.18. Equip humà fora del departament 3D

Els professionals més habituals fora del departament 3D són:

• Productor

• Director

• Director tècnic

• Guionista

• Director artístic

• Editor

• Dissenyador de so

• Músic

El productor
El productor és una persona que ha de conèixer com funcionen totes les facetes
del projecte: des de les fonts de finançament i el món de la promoció, distribució
i màrqueting, passant pels aspectes legals del projecte, fins a les dinàmiques de
treball del projecte. Fins i tot, pot prendre decisions artístiques.

Ha de cercar tots els recursos, tant tècnics com humans, i elaborar i adaptar el
pressupost a les necessitats del projecte.

La figura del productor és l’encarregada de cercar i gestionar tots els
recursos necessaris per desenvolupar el projecte.

El productor és l’encarregat de:

• Gestionar i buscar els recursos necessaris per al desenvolupament del
projecte.

• Gestionar la producció del projecte per al director i controlar el vessant
administratiu.
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• Treballar conjuntament amb el director i habilitar el treball de l’equip perquè
es pugui realitzar el projecte de la manera més eficient i pràctica.

• Gestionar la comunicació amb tots els departaments.

Les funcions del productor són:

• Controlar el pressupost i l’agenda de producció.

• Trobar i contractar l’equip creatiu.

• Aportar, proporcionar i procurar tots els recursos materials, tècnics, logís-
tics i humans necessaris per a la realització del projecte.

• Gestionar els aspectes legals del projecte.

• Si no hi ha productor executiu, cercar finançament.

En les produccions de certa envergadura existeixen diverses formes de productor.
Així, cadascú adopta unes funcions concretes i es diversifica la feina. Cal dir que
aquestes diverses formes de productor poden adoptar noms diferents en funció
dels països i el tipus de producció. Les formes de productor més habitual en un
projecte són:

• Productor delegat (executive producer, en anglès). És el representant
dels inversors que aporten el finançament. S’encarrega també de la gestió
dels drets de l’obra. Sovint es confon el terme i s’adopta la versió anglesa
traduïda, productor executiu, per referir-se al productor delegat.

• Cap de producció. És la mà dreta del productor. Té un rol administratiu.
Les seves funcions són: dur a terme les tasques diàries relacionades amb la
producció de l’animació, comprovar el progrés de cada departament, ajustar
la producció segons les necessitats i problemes...

• Dissenyador de producció. També té un rol administratiu i és possible
que només participi en la fase de preproducció. És l’encarregat de totes les
decisions menors relacionades amb el disseny de producció.

El director
El director és el responsable de la visió i la interpretació creativa del projecte.

El director és el creatiu en cap i el màxim responsable del projecte quant al
resultat final.

Del director del projecte depenen totes les decisions artístiques i de contingut de
l’obra. És important que treballi en tàndem amb el productor del projecte ja que
són els màxims responsables. A més, és el responsable de delegar tasques als
diversos departaments. Cada director té la seva manera de dirigir particular. És
habitual que treballi amb el seu propi equip de confiança.

Les principals funcions del director són:
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• Aprovar dissenys, crear i aprovar el guió il·lustrat i l’animàtica.

• Crear i distribuir la producció del material per a l’equip d’animació.

• Guiar, supervisar i aprovar el treball de l’equip d’animació, del dissenyador
de fons i del personal relacionat amb el muntatge, el so i la música.

El director tècnic
És el responsable de la part tècnica del projecte. Les seves funcions són:

• Configurar els ordinadors, la xarxa i el programari.

• Preparar el projecte al servidor.

• Realitzar les còpies de seguretat i el sistema de control d’arxius.

El guionista
El guionista és l’encarregat d’escriure la història. Confecciona el guió literari
de la història. En moltes ocasions, el guionista parteix d’una idea ja creada pel
productor o bé d’un encàrrec.

El director artístic
També anomenat director d’art, és el responsable de l’art del projecte, el respon-
sable de l’aspecte visual. Sota la supervisió del director, el departament artístic
elabora el concept art, el disseny 2D dels personatges, complements i fons. El
director artístic marca l’estil i les línies gràfiques del film com ara l’ambientació,
el color, les tendències..., que es concreten en la bíblia d’art.

En produccions de certa envergadura és habitual que hi hagi diversos directors
artístics, cadascun responsable d’una àrea en concret.

L’editor
Es dedica a editar el material del film: escull les preses, les talla i realitza el
muntatge seguint les indicacions de guió. Fa el muntatge final.

En algunes produccions, l’editor pot adoptar també la figura de l’editor en línia:
l’encarregat de realitzar els diversos muntatges del film en les diferents fases de les
animàtiques i a diferents nivells d’acabat de la renderització, conjuntament amb
el responsable de postproducció.

El dissenyador de so
També anomenat editor de so, el dissenyador de so és el responsable de:

• Crear l’atmosfera sonora del film.

• Enregistrar, editar i implementar els efectes de so i diàlegs.

• Desglossar els àudios i els diàlegs.
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• Preparar la mescla final de la banda sonora en pistes d’àudio: veus i diàlegs,
efectes, músiques.

El músic
És l’encarregat de compondre la música original de l’obra i d’escollir l’orquestra
i els músics, si s’escau, per a l’enregistrament de la música.

El músic treballa estretament amb el director del projecte i l’editor per tal
d’adequar la música a les necessitats rítmiques i narratives del film de la millor
manera possible.

L’equip humà dins del departament 3D

El departament 3D d’un projecte engloba diverses seccions ben diferenciades de
tractament 3D. Per això, compta amb uns tècnics especialitzats en cadascuna de
les fases. En la següent classificació es parla de responsables entesos com els caps
de la secció que representen.

Els professionals dins del departament 3D són:

• Generalista 3D

• Responsable de layout

• Responsable de modelat

• Responsable de preparació de personatge (character setup)

• Responsable d’animació

• Responsable d’eines informàtiques

• Responsable d’ombreig i textures

• Responsable d’efectes especials 3D

• Responsable estereoscòpic

• Responsable d’il·luminació

• Responsable de renderització

• Responsable de composició i postproducció

Generalista 3D
Se’l pot considerar el comodí de la producció. És un professional que coneix tots
els aspectes del programari 3D amb el qual es treballa i pot ajudar, solucionar i fer
feina en qualsevol de les seccions del departament 3D (modelat, esquelet intern,
animació, etc.)

El generalista 3D és l’encarregat de preparar els plans per a l’animació, l’expor-
tació d’arxius i treballar amb el tècnic de layout en la preparació de la resta de
plans.
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Responsable de ’layout’
És l’encarregat de configurar la versió més primerenca del pla 3D a partir del guió
il·lustrat. Ha d’escollir l’enquadrament dels plans, el punt de vista i els moviments
de càmera en el pla. Treballa en una fase molt inicial del projecte.

En certa mesura, adopta part de les funcions del que és el director de fotografia del
cinema tradicional amb actors reals ja que escull el tipus d’enquadrament i punt
de vista del pla.

Responsable de modelatge
El modelador en cap és el responsable de coordinar i supervisar el modelat de tots
els elements de l’animació. D’aquests modelatges en depenen les altres seccions
del departament 3D per poder treballar. Les seves funcions són:

• Coordinar i supervisar el modelatge.

• Unificar estils i fer que s’ajustin al disseny de producció.

• Establir l’ordre de prioritats sobre quin element modelar.

La secció de modelatge és una de les més àmplies de la producció. Per aquest
motiu, és habitual dividir la secció en funció de si es modelen personatges,
complements o escenaris.

Responsable de preparació de personatge
El tècnic de disseny de personatges (character setup) prepara els personatges
perquè després l’equip d’animació els pugui animar. És una feina força tècnica
que consisteix a:

• Confeccionar l’esquelet perquè el personatge es pugui articular i moure
(rigging).

• Elaborar els controladors associats a l’esquelet.

• Associar la geometria modelada amb l’esquelet (skinning).

Responsable d’animació
Segurament la secció d’animació és la més coneguda de tota la producció i la que
compta amb un nombre més elevat de professionals treballant-hi. Es tracta de
donar vida, moviment, a tots els elements que ho requereixin.

El responsable d’animació és el responsable de:

• Unificar l’estil d’animació de tots els animadors.

• Fer que l’animació de tots els elements funcioni correctament.
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L’animador 3D, tot i que ha de dominar molt la tecnologia i el programari
específics, no és només un tècnic d’animació que coneix els programes, sinó
que ha de donar vida als elements coneixent i seguint els principis d’animació
tradicionals, dotant-los de presència i de personalitat.

Responsable d’eines informàtiques
Aquest és un perfil de tècnic expert en informàtica. S’encarrega de desenvolupar
les eines informàtiques, programes i plug-in necessaris per a la producció del
projecte. La seva tasca facilita la feina de la resta de departaments.

Responsable d’ombreig i textures
El responsable d’ombreig i textures és el tècnic encarregat d’elaborar les textures,
crear el mapejat per a les diverses geometries, donar color, definir els materials
dels elements modelats i el seu comportament davant la llum. Com a responsable,
fa que les textures acompleixin els requisits d’art definits en el disseny de
producció.

A part del programari 3D específic, el responsable d’ombreig i textures ha de
controlar programes 2D de retoc d’imatges i gràfics.

Responsable d’efectes especials 3D
S’encarrega de detectar, a partir del guió, les necessitats d’efectes especials que hi
pugui haver en els diversos plans (trencaments d’objectes, foc, vent, fluids, etc.).

El tècnic d’efectes especials cal que controli el programari 3D que s’usa en la
producció, i també altres plug-in i programes que pot necessitar per crear els
efectes.

Responsable estereoscòpic
S’encarrega de configurar les càmeres per a l’enregistrament estereoscòpic
dels plans del film. Es comunica directament amb el director i el tècnic de
layout per suggerir enquadraments i tipus de plans per treure el màxim profit a
l’estereoscòpia, i reporta possibles conflictes i problemes que hi pugui haver.

No totes les produccions d’animació 3D incorporen aquest tècnic, només les que
han de ser exhibides en sistema de projecció 3D.

Responsable d’il·luminació
És l’encarregat d’il·luminar cada pla i garantir la continuïtat lumínica entre
totes les escenes del film. Ha de seguir les instruccions marcades pel disseny
de producció.

Com a analogia, el supervisor d’il·luminació d’un projecte d’animació 3D seria
l’equivalent al director de fotografia del cinema tradicional enregistrat amb
actors i actrius reals. És el responsable tècnic de com es veurà la imatge quant
a llums, aparença i colors.
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Vegeu la tipologia de
tècniques d’animació a
l’apartat “Fonaments de
l’animació” de la unitat “El
producte i la indústria de
l’animació”.

Responsable de renderització
La seva tasca és configurar el programari i maquinari i organitzar els arxius per
realitzar la renderització. Deixa els plans preparats per fer la renderització i
l’efectua.

Ha d’estar en contacte amb les seccions de renderització i de postproducció.

Responsable de composició i postproducció
És l’encarregat de gestionar la postproducció del projecte: la composició, la
postproducció i el muntatge final. Ha de supervisar fases tan diverses com
l’etalonatge, la implementació d’efectes 2D o la integració de capes i imatges.

En la fase de composició ha de recopilar totes les imatges de renderització 3D
produïdes i ha de muntar cada pla del film mitjançant programari específic de
postproducció. A més a més, implementa tots els elements necessaris que hi hagi
d’haver al pla, com poden ser gràfics 2D, imatges fixes, vídeo, etc. I ha de fer-ne
la integració.

1.3 El projecte 2D

En comparació amb el projecte 3D, l’estructura d’un projecte 2D és més senzilla,
menys complexa i consta de menys fases de producció.

En l’actualitat, es poden distingir dues maneres de fer diferenciades a l’hora de
realitzar un projecte d’animació 2D en funció de la tècnica utilitzada. Les dues
modalitats d’animació 2D que conviuen actualment són:

• Animació clàssica. L’animació clàssica es basa totalment en el dibuix i
l’animació manual sobre paper. Aquests projectes impliquen, un cop fets
tots els dibuixos i animacions manuals, entintar-los sobre acetats, acolorir-
los i filmar-los mitjançant la truca. Actualment, són poques les produccions
que continuen fent-se totalment de forma artesana. La majoria d’animacions
clàssiques han abandonat l’acoloriment manual i la filmació de les imatges
per l’escanejat dels dibuixos animats i l’acoloriment digital, i el posterior
muntatge amb ordinador. Tot i així, es continuen considerant animacions
clàssiques perquè les accions animades s’han dibuixat manualment sobre
paper.

• Animació feta per ordinador. L’animació 2D feta per ordinador s’anome-
na tècnicament computer-generated imagery (CGI). Aquestes produccions
poden partir de dissenys sobre paper, però a partir d’aquí tot el procés és
digital. Els dissenys s’escanegen i es redibuixen digitalment. De vegades,
fins i tot, les imatges són creades directament per ordinador mitjançant
tauleta gràfica i programari especialitzat, com pot ser Adobe Ilustrator,
sense partir de dissenys sobre paper. L’animació, i la resta de processos,



Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 54 Gestió del projecte d'animació

Mapa de bits

Fitxer de dades que representa
una reixeta rectangular de píxels

que se sol caracteritzar
tècnicament per la seva alçada i

amplada i per la seva profunditat
de color.

Gràfic vectorial

Imatge bidimensional formada a
partir de vectors. Els gràfics

vectorials es basen en l’ús de
primitius geomètrics com punts,

línies, corbes o polígons entre
d’altres, que es generen a través

d’equacions matemàtiques.
Permeten escalar, transformar i

manipular les imatges fàcilment i
sense perdre resolució.

són 100 per cent digital. Existeixen dues modalitats d’animació 2D per
ordinador en funció del tipus d’imatge amb què es treballa:

– Mapes de bits, ideal per generar animació més natural, amb qualitat
de degradats, ombreigs i colors.

– Vectorials, més versàtil i lliure, ideal per treballar amb colors sòlids.

Les produccions poden barrejar ambdues tècniques en un mateix projecte.

Les dues modalitats d’animació 2D es distingeixen per com s’ha creat
l’animació: manual, amb dibuixos sobre paper, o bé mitjançant programes
informàtics, amb l’ordinador.

El projecte 2D el podem agrupar en les tres etapes de producció cinematogràfica
tradicionals: preproducció, producció i postproducció. En funció de la tècnica,
hi ha algunes fases de la producció que canvien o que no hi són presents. La
preproducció és comuna sigui quina sigui la tècnica del projecte 2D. En aquesta
secció s’expliquen les fases per als dos tipus de tècniques.

La preproducció és comuna, sigui quina sigui la tècnica del projecte 2D.
Les fases de producció i postproducció varien en funció de si es tracta d’un
projecte d’animació clàssica o d’un projecte d’animació per ordinador.

Les fases de la preproducció, comunes per a tots els tipus de projecte, són:

1. Idea i guió

2. Disseny de producció

3. Guió il·lustrat (storyboard)

4. Banda sonora

5. Animàtica

La producció i postproducció per a un projecte 2D d’animació clàssica se
seqüencialitzen en les següents fases:

1. Desglossament de diàlegs

2. Layouts

3. Fons

4. Animació

5. Prova de llapis

6. Efectes especials
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Vegeu el guió, el disseny
de producció i el guió
il·lustrat a la secció
“Preproducció d’un
projecte 3D” d’aquest
mateix apartat.

7. Neteja de l’animació

8. Tinta i pintura

9. Control

10. Composició

11. Filmació o escanejat

12. Muntatge i sonorització final

La producció i postproducció per a un projecte 2D d’animació per ordinador
se seqüencialitzen en les següents fases:

1. Escanejat i vectoritzat, si s’escau

2. Desglossament de diàlegs

3. Layouts

4. Fons

5. Animació

6. Efectes especials

7. Neteja de l’animació

8. Tinta i pintura

9. Control

10. Composició i exportació

11. Muntatge i sonorització final

1.3.1 Preproducció d’un projecte 2D

Com en qualsevol projecte d’animació, el punt de partida és la idea a partir de la
qual s’elabora el guió literari, el guió tècnic, el disseny de producció i el guió
il·lustrat. Es tracta de crear la història.

En la fase de disseny de producció s’elabora la bíblia d’art, que inclou el disseny
de personatges i el concept art del projecte d’animació.

Al mateix temps que es confecciona el guió il·lustrat (storyboard), es produeix
la banda sonora. L’animació està directament relacionada amb la sincronització
d’imatge i so, sobretot per als diàlegs. Per això, es necessita tenir veus, diàlegs
i efectes fets abans de començar a animar per tenir-ne la referència del temps, la
durada. La música final s’enregistra un cop finalitzada l’animació.
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Vegeu la tipologia de
formats d’arxiu i d’imatges

a l’apartat “Mitjans
tècnics” d’aquesta unitat.

A diferència d’un projecte 3D, en un projecte 2D només s’elabora una
animàtica que se sol anomenar story reel.

Vegeu en el següent enllaç un exemple d’animàtica 2D i la progressió d’animació
del capítol pilot de Cyber Optics, de Kathy Messick:

https://www.youtube.com/embed/AAgBGNrCmEY?controls=1

1.3.2 Producció d’un projecte 2D

En la producció es duen a terme tot un seguit de tasques encaminades a realitzar
l’animació en si mateixa, ja sigui amb dibuixos fets a mà o per ordinador. En
funció de si es tracta d’un projecte d’animació clàssica o d’un projecte CGI 2D, hi
ha algunes fases de producció que varien en l’ordre d’execució o que, simplement,
no es duen a terme.

Escanejat i vectoritzat

En el cas de les produccions per ordinador que parteixen del disseny de personat-
ges en paper, es digitalitzen els personatges, i si s’escau els fons, per poder-los
treballar a l’ordinador.

Els dissenys s’escanegen per aconseguir unes imatges digitals força contrastades,
en les quals es diferenciïn clarament les zones blanques dels contorns negres de
les siluetes, i així poder redibuixar amb comoditat la silueta dels personatges
digitalment.

Escàner industrial. Font: Eduardo
Testart (Wikipedia)

Un cop escanejats els dissenys, es vectoritzen, si s’escau, o es redibuixen en
format mapa de bits. Les imatges escanejades estan en format de mapa de bits,
és a dir, compostes per píxels. La majoria de vegades, es necessita passar-les a
vectors per poder-les animar. Aquest procés es fa mitjançant programes de dibuix
vectorial, com Adobe Ilustrator o Animate. Es pot executar de manera que el
programa vectoritzi automàticament la imatge, o redibuixant la imatge (calcant
manualment) mitjançant tauleta gràfica o ratolí.

El vectoritzat consisteix a redibuixar la imatge bitmap a format vectorial,
que permet escalar i manipular les imatges sense perdre qualitat.

Sovint, en les produccions d’animació generada per ordinador s’entinten i s’aco-
loreixen els personatges en aquesta fase inicial, un cop vectoritzats i abans de ser
animats.
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Vegeu més detalls del
procés de desglossament
de diàlegs i la
sincronització labial
(lipsync) al mòdul
d’Animació d’elements 2D
i 3D, especialment a
l’apartat dedicat a
l’animació de personatges
3D.

Un fonema és l’articulació
mínima d’un so vocàlic o
consonàntic.

Vegeu la documentació
tècnica en la secció “La
bíblia de producció”
d’aquest mateix apartat.

Lipsync és una contracció
anglesa dels mots lip (llavi) i
sync, acrònim de
sincronització.

Desglossament de diàlegs

Partim de l’animàtica 2D, que ja incorpora les veus i els diàlegs de referència que
s’han enregistrat amb anterioritat i s’han editat en el muntatge de l’animàtica.

El primer que es realitza en la fase de producció és la separació de l’àudio
dels diàlegs per analitzar els fonemes de les paraules, és el que s’anomena
desglossament de diàlegs (en anglès, track breakdown).

El desglossament de diàlegs consisteix a separar els fonemes dels diàlegs
per poder animar els llavis i boques dels personatges i fer-ne el sincronisme
labial.

El tècnic de so desglossa amb precisió el conjunt de fonemes fotograma a
fotograma i els anota a la carta d’animació (bar sheet).

A partir de l’anàlisi dels fonemes presents en els diàlegs de la història, es preparen
i es confeccionen les diferents posicions de boca i llavis dels personatges per
realitzar el sincronisme labial, conegut com a lipsync, que es du a terme en la fase
d’animació.

Es tracta que cada posició de la boca d’un personatge casi amb el fonema que
pronuncia. Per exemple, per pronunciar una lletra A es necessita obrir molt més
la boca que no pas per pronunciar la lletra I. Per tant, la boca i llavis del personatge
varien en funció de quin fonema es pronuncia.

’Layouts’

Els layouts són la versió inicial del pla d’animació, en la qual es defineixen el
disseny, l’enquadrament i el tipus de pla, el moviment de càmera, la ubicació dels
personatges i la seva relació.

El layout en 2D és un dibuix esquemàtic complet que reflecteix visualment
els elements que integren el pla, els moviments de càmera i la ubicació de
personatges, entre d’altres.

Bàsicament hi ha dos tipus de layout:

• Layout de personatges. Defineix les posicions clau del personatge comuni-
cant l’emoció principal i la línia argumental de l’escena.

• Layout de fons. Defineix el decorat i tot allò que no es mou en el pla.

Sovint, ambdós layouts es combinen en un de sol.

Vegeu en la figura 1.19 un exemple de layout d’animació clàssica en el qual
s’indica, amb dos requadres de diferent mida, que la càmera ha de fer un zoom
in cap al personatge, que el personatge present a l’enquadrament és en Jordi, i que
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hi ha un efecte d’ombra que es projecta sobre el terra. En el layout s’hi anota el
número de pla, escena i seqüència.

Figura 1.19. ’Layout’ d’animació clàssica 2D

El layout permet a la direcció visualitzar detalladament el pla amb tots els elements
que l’acabaran integrant. De vegades, es torna a fer el muntatge de l’animàtica amb
els layouts acabats per donar una visió encara més realista del que serà l’animació
final.

Fons

Aquesta fase es pot fer simultàniament mentre s’entinta i s’acoloreix l’animació.

Els fons es confeccionen a partir dels layouts definits amb anterioritat. S’elaboren
unes il·lustracions que la majoria de vegades van col·locades darrere de l’acció
animada dels personatges.

Els fons han d’acolorir-se seguint els criteris de línia i cromàtics definits en el
concept art i formar un tot estilísticament cohesionat. Depenent de la producció,
els fons poden ser autèntiques obres d’art o il·lustracions senzilles i esquemàtiques.

Per crear els fons es poden seguir tècniques tradicionals, com tintes, aquarel·les
i pintures, o es poden realitzar directament en un entorn digital, amb programari
especialitzat com pot ser Adobe Photoshop, per a fons de mapes de bits, o Adobe
Ilustrator o Adobe Animate, per a fons vectorials.

Fase d’animació

L’equip d’animació anima els personatges recreant les accions marcades en el guió
il·lustrat i l’animàtica. Es recrea el moviment en cada fotograma del film seguint
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Vegeu la carta de rodatge,
la carta d’animació i la
carta d’espaiats en la
secció “La bíblia de
producció” d’aquest
mateix apartat.

Vegeu l’animació
completa, limitada, posició
a posició i l’animació
directa en l’apartat
“Fonaments de
l’animació”, de la unitat “El
producte i la indústria de
l’animació”.

les indicacions de la carta de rodatge, la carta d’animació i la carta d’espaiats
depenent de la tipologia de projecte.

L’equip d’animació recrea les accions marcades en l’storyboard i
l’animàtica i seguint les indicacions de la carta de rodatge, la carta
d’animació i la carta d’espaiats.

L’animació es pot realitzar seguint el mètode d’animació de posició a posició,
definint els fotogrames clau primer i després creant els intermitjos, o mitjançant
el mètode d’animació directa.

Els animadors solen especialitzar-se en parts específiques. Així, en grans
produccions s’assigna l’animació d’un personatge al llarg de tot el film a un
animador. O, per exemple, es pot encarregar a un animador en concret tota
l’animació específica per crear els diàlegs.

En funció de la tipologia del projecte, la fase d’animació es pot fer manualment o
mitjançant l’ordinador.

Projecte d’animació clàssica
Si es tracta d’animació clàssica, l’animació dels dibuixos es fa sobre paper,
dibuixant manualment les diverses posicions dels personatges. S’acostuma a
traçar els dibuixos amb llapis de color blau, fet distintiu que indica que es tracta de
dibuix fet per l’animador i ajuda a diferenciar els diversos dibuixos en les diverses
fases de producció.

En la fase d’animació es treballa amb els personatges per separat i en solitari
sobre el full de paper, sense fons. L’animador només traça el contorn dels dibuixos
dels personatges, la silueta. Els dibuixos no estan acolorits ni farcits, són tan sols
línies que els defineixen.

L’animador principal és l’encarregat de dibuixar els fotogrames clau i l’assistent
d’animació ha de fer els intermitjos.

L’animació clàssica és un exemple d’animació completa, que implica una tasca
laboriosa que requereix força temps.

Projecte d’animació per ordinador
Les animacions 2D fetes per ordinador treballen amb imatges digitals dels perso-
natges i dels diverses elements que s’han de moure, ja siguin imatges de mapes de
bits o imatges vectorials. Els elements s’estructuren modularment per parts i es
distribueixen en capes per tal de poder-los articular i animar.

En l’animació per ordinador els elements s’estructuren modularment per
parts i es distribueixen en capes per tal de poder-los articular i animar.

L’animació per ordinador aporta un gran grau de llibertat creadora i flexibilitat a
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Una biblioteca és una
col·lecció de recursos i

materials, com ara dibuixos,
que permet reutilitzar-los i

implementar-los fàcilment al
projecte.

l’hora d’afrontar els diversos processos. A més, es treballa amb biblioteques, cosa
que permet remodelar i reutilitzar els diversos materials al llarg de la producció
de manera senzilla.

L’animació es crea digitalment mitjançant programari especialitzat, com poden
ser els programes Toon boom, Animo o Animate (antic Flash) d’Adobe.

L’animació vectorial és un exemple d’animació limitada que és capaç de generar
gran quantitat d’animació amb pocs recursos i en un temps relativament curt.
L’animació vectorial pot anar adreçada a produir continguts per a internet (web),
videojocs, cinema o televisió.

Els animadors vectorials reben el nom de framers i els assistents d’animació
vectorial són tweeners (creen els fotogrames intermitjos).

Prova de llapis

Aquesta fase es fa sobretot per als projectes d’animació clàssica, en què l’anima-
ció es fa amb dibuixos a mà sobre paper.

La prova de llapis, també anomenada prova de línia, consisteix a comprovar
l’animació que els animadors han realitzat només siluetejant els personatges,
definint el seu contorn i sense acolorir. Un cop finalitzada l’animació d’una escena,
aquesta es filma. El resultat és una seqüència de dibuixos de línia de l’acció en
moviment, filmats i cronometrats segons el director.

De vegades es torna a muntar l’animàtica amb la filmació de la prova de llapis de
totes les escenes. Així el director pot acostar-se més al que serà el resultat final i
detectar possibles errors. Vegeu algunes proves de llapis del film de culte Akira
(1988), de Katsuhiro Otomo, en el següent enllaç:

https://www.youtube.com/embed/Uxt0TygJdwI?controls=1

La prova de llapis serveix per detectar possibles errors i poder-los corregir
abans d’entintar i acolorir els dibuixos.

Amb la visualització de la prova de llapis es detecten els possibles errors. Si és
així, l’equip d’animació els corregeix i implementa els darrers detalls. Un cop
feta la correcció, els dibuixos animats passen al departament de tinta i color. De
vegades, abans de la prova de llapis, es realitza una prova de postures en la qual
es dibuixen i es filmen totes les posicions clau dels personatges, sense els dibuixos
intermitjos. Aquesta prova de postures serveix per detectar postures incorrectes
dels personatges i poder-les esmenar abans de crear la resta de fotogrames.
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Efectes especials

Foc, aigua, reflexos i ombres són alguns dels efectes especials més comuns en les
animacions 2D.

Les grans produccions compten amb departaments específics per generar efectes
especials i complementar la feina de l’equip d’animació, especialment en 3D. En
canvi, en les animacions 2D més tradicionals els efectes especials no són tan
difícils d’aconseguir.

Habitualment, el tècnic d’efectes especials 2D treballa en estreta col·laboració
amb l’equip d’animació. Si es tracta d’animació clàssica, el responsable d’efectes
crea els dibuixos independentment, en un altre full que se sobreposa al de
l’animador. Si es tracta d’una producció digital, els efectes es treballen en una
altra capa diferent de la de l’animador.

Neteja de l’animació

En les produccions clàssiques es tracta de passar a net els dibuixos de l’animació
fets a llapis i aprovats ja en la prova de línia. L’equip de neteja de l’animació
garanteix la continuïtat de l’estil i del dibuix en totes les escenes, esmenant
qualsevol imperfecció en el dibuix, fent que el contorn de línia dels personatges
sigui regular en totes les il·lustracions.

En produccions de menor envergadura la neteja de l’animació clàssica la fa
l’assistent d’animació, o fins i tot el mateix animador.

Pel que fa a les animacions digitals, el procés de neteja consisteix a corregir
imperfeccions dels dibuixos i a ocultar i/o eliminar de l’escena tots aquells
elements que no han de ser visibles en el pla final però que s’han utilitzat per
generar l’animació.

Tinta i pintura

En els projectes d’animació clàssica la fase de tinta i acoloriment es fa un cop s’ha
netejat l’animació. Tradicionalment, en les produccions artesanals es calcaven
els dibuixos animats sobre acetats transparents (en anglès, cels) amb tinta negra.
Després, un cop definida la silueta dels personatges, els acetats s’acolorien a mà
seguint les indicacions de la bíblia d’art.

Avui dia aquest procés de tinta i pintura es fa digitalment, fins i tot en les
produccions d’animació clàssica en les quals l’animació està feta a mà. Un cop
netejada l’animació, s’escanegen els dibuixos animats i s’acoloreixen mitjançant
ordinador, ja sigui en format de mapa de bits o en format vectorial. Aquesta fase
treballada per ordinador ha estalviat molt de temps i esforços.

Quant a les produccions que generen l’acció animada per ordinador, habitualment
vectorial, aquesta fase de tinta i pintura pot fer-se abans fins i tot de l’animació, en
la fase d’escanejat i vectoritzat.



Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 62 Gestió del projecte d'animació

Vegeu la càmera truca en
l’apartat “Fonaments de

l’animació” de la unitat “El
producte i la indústria de

l’animació” d’aquest
mateix mòdul.

Control

A aquestes alçades de la producció és fonamental revisar tot el contingut que
s’ha generat. Aquesta fase de control té una importància encara més gran en les
produccions d’animació clàssica, ja que s’ha de garantir que tot estigui correcte
i al seu lloc abans de fer la filmació final de l’animació. A més, en els projectes
d’animació clàssica es generen gran quantitat de fulls, papers i acetats, que han
d’estar correctament ordenats i seqüenciats.

La revisió pot dur-se a terme a cada departament de producció, i són els tècnics
que han realitzat les tasques els que supervisen la coherència i la correcció del
material. Tot i així, és recomanable que aquest control el dugui un supervisor
forani al departament, que no hagi estat en contacte amb el material.

Composició

La composició (en anglès, composite) és la fase en què s’assemblen i es col·loquen
tots els elements presents en cada escena de l’animació: fons, personatges i
complements.

En una producció d’animació digital hi pot haver elements d’origen molt divers:
vídeo, animació vectorial, imatges de mapes de bits, animació 3D, gràfics animats,
etc. Es tracta d’agrupar tots aquests elements, pla per pla, escena per escena, i
combinar-los en diverses capes d’animació per crear una sola imatge animada. Un
cop combinades les capes, s’exporta el material en format de vídeo d’alta qualitat
o en seqüència d’imatges fixes per realitzar-ne el muntatge final.

La composició és el pas previ a la filmació final o l’escanejat, en el cas de
les produccions d’animació clàssica, o de la postproducció, en els projectes
d’animació digital.

Filmació o escanejat final

Aquesta fase és exclusiva per als projectes que s’han animat analògicament. Un
cop tot animat, els acabats implementats i tot enllestit, es procedeix a la filmació
de l’animació o a l’escanejat digital.

Antigament, quan l’ordinador no era l’eina de treball habitual, les animacions es
filmaven amb una càmera truca. Avui dia, aquesta opció de filmació clàssica ha
passat gairebé a la història.

L’escanejat és el procés més habitual en el procés de finalització d’un projecte
d’animació clàssica. Es tracta de digitalitzar tots els dibuixos animats mitjançant
un escàner de processat automàtic, per obtenir-ne la versió digital i poder-los
tractar amb l’ordinador.
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Vegeu els professionals
comuns en qualsevol
producció d’animació en
la secció “El projecte 3D”
d’aquest mateix apartat.

1.3.3 Postproducció d’un projecte 2D

La postproducció és la darrera fase de producció del projecte d’animació 2D. Quan
ja es té l’animació escanejada, filmada o composada digitalment, només falta fer-
ne el muntatge final.

Muntatge i sonorització d’un projecte 2D

Arribats a aquest punt, en una producció digital s’edita el material escanejat o
exportat en la composició per fer-ne l’edició final.

Taula de mescles de so. Font: Iwan
Gabovitch (Flickr)

S’incorpora la banda sonora final ja masteritzada i sincronitzada (diàleg, so i
música) a les imatges d’alta qualitat generades en l’exportació. S’hi apliquen els
darrers efectes i s’editen les imatges, es tallen i es munten per elaborar el màster
final de l’animació.

En les produccions clàssiques analògiques el muntatge final es feia tallant literal-
ment la pel·lícula enregistrada en la filmació per obtenir-ne el muntatge final.

1.3.4 L’equip humà del projecte 2D

Com totes les produccions audiovisuals, el projecte d’animació 2D necessita un
guionista, director, productor, editor i dissenyador de so. A més a més, hi ha
una sèrie de professionals que són comuns amb els tècnics que participen en un
projecte 3D, com ara el dissenyador de producció i els diversos tipus de productors.

Els professionals específics per realitzar un projecte d’animació 2D ja sigui
clàssic o digital són:

• Animador

• Ajudant d’animació

• Intercalador

• Entintador

• Dissenyador de fons

• Controlador

• Compositor

• Operador d’escàner i/o de càmera truca
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Animador

Hi ha molts tipus d’animadors ja que es tendeix a especialitzar-se en diverses
facetes. Podem trobar animadors de personatges, animadors d’efectes especials,
animadors gràfics, animadors de maquetes...

La diferència principal entre un animador 2D i un 3D és que l’animador 3D
produeix ell sol tota l’animació d’una escena, mentre que el 2D normalment només
produeix els fotogrames clau o els dibuixos extrems d’un moviment i la resta de
dibuixos els confecciona un assistent d’animació o un intercalador.

L’animador 2D ha de conèixer els principis d’animació tradicionals per aplicar-los
als personatges, dotant-los de presència i de personalitat. L’animador ha d’enten-
dre els desitjos del director per reproduir els moviments i accions corresponents.
Animar és també una tasca d’equip.

La funció principal de l’animador és animar, donar vida, a tots els elements que
cal animar, ja sigui 2D o amb materials físics.

Ajudant d’animació

Idealment, l’ajudant d’animació té la mateixa capacitat i responsabilitat que
l’animador principal.

Tradicionalment, un ajudant de primera classe venia a ser com un ajudant de
producció: emplenava els fulls de càmera i les taules de producció, filmava les
proves a llapis i coordinava el muntatge dins de la seqüència, i proporcionava tot
el que fos necessari a l’animador.

Avui dia, bàsicament la seva tasca és realitzar els dibuixos intermitjos, i es confon
el seu paper amb el de l’intercalador.

Intercalador

Avui dia l’intercalador és quasi sinònim d’ajudant d’animació. En les produccions
d’animació clàssica antigues, l’intercalador era el tècnic novell que ajudava
l’animador i a l’ajudant, completant les il·lustracions menors, les menys creatives
i monòtones.

Entintador

Es tracta d’un il·lustrador destre encarregat de revisar els dibuixos a llapis, dotar-
los de consistència i passar-los a tinta abans de ser escanejats. Ha de procurar
mantenir la continuïtat dels dibuixos.

L’entintador és un càrrec prescindible, que està actualment en perill d’extinció.
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Dissenyador de fons

El dissenyador de fons 2D és un dels membres més importants. Els fons
representen prop del 90 per cent de la superfície que l’espectador veu a pantalla.
Uns bons fons garanteixen que la pel·lícula causi impressió.

Els dissenyadors de fons poden venir de diverses disciplines gràfiques: la
il·lustració gràfica per a llibres i revistes, del món del còmic, de belles arts... Un
bon dissenyador de fons dominarà molts estils i tècniques.

Controlador

A causa de la sofisticació actual de l’animació digital, és essencial tenir un tècnic
que revisi cada carpeta de producció de cada escena, cada full de càmera, carta de
rodatge i altra documentació. És l’encarregat que cada arxiu, que cada document,
estigui al seu lloc.

El controlador ha de ser una persona meticulosa i pacient amb ull de falcó.

Compositor

El compositor és el responsable d’assemblar tots els elements, escena per escena,
que aniran a la pel·lícula final. En animació clàssica s’encarrega de recopilar tots
els acetats i col·locar-los en els diversos nivells pertinents, és a dir, prepara i munta
tots els elements per deixar-los enllestits per a la filmació o escanejat final.

En una producció d’animació digital hi pot haver elements d’origen molt divers:
vídeo, animació vectorial, imatges de mapes de bits, animació 3D, gràfics ani-
mats, etc. El compositor és el responsable d’assemblar-los escena per escena,
distribuint-los per capes tal com pertoqui. Si convé, utilitza programes de
postproducció com After Effects.

Operador d’escàner i/o càmera truca

És l’encarregat d’escanejar les imatges i dibuixos. Ha de ser metòdic, organitzat i
meticulós.

Antigament, en les animacions clàssiques, existia l’encarregat de filmar l’animació
mitjançant la truca (cámara rostrum, en castellà).

Rols en extinció

Al llarg del temps, han desaparegut uns rols que eren típics en una producció
d’animació clàssica. Un d’ells és el calcador, el tècnic que repassava (calcava) a
tinta amb pinzells molt fins els dibuixos sobre els acetats.
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Vegeu models de
pressupostos per a un
projecte d’animació a

l’annex d’aquest mateix
apartat.

Xifres astronòmiques

EL pressupost del film 3D de
Pixar Inside Out s’eleva als 175

milions de dòlars, amortitzats de
sobres gràcies a una recaptació

de més de 857 milions l’any
2016.

Un altre professional caigut en l’oblit és l’opacador 2D, el tècnic que s’encarre-
gava de pintar a mà els colors apropiats sobre el dors dels acetats ja entintats.

1.4 El pressupost d’animació

Qualsevol projecte necessita uns recursos econòmics per realitzar-se. El pressu-
post és l’eina per calcular les despeses de cadascuna de les fases del projecte i fer
una previsió del cost total de la producció, atenent tot tipus de despeses: despeses
de l’equip humà, despeses de materials i despeses de gestió i administratives.

Un pressupost és una previsió de despeses i ingressos per a un determinat
objectiu que permet establir prioritats i avaluar la consecució dels objectius.

Un pressupost d’animació desglossa les despeses del projecte en diverses partides
o capítols, en funció de les diverses fases de producció (vegeu la figura 1.20).
Aquesta divisió del pressupost varia en funció del tipus de producció i de la
productora del projecte, adaptant-lo a les necessitats i a les maneres de fer pròpies.

Figura 1.20. Capítols d’un pressupost d’un projecte d’animació

Font: Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

Una gran producció d’animació treballa amb pressupostos que mouen milions
d’euros i compta amb un ventall molt ampli de personal, recursos tècnics i
materials treballant-hi. Les partides més habituals en un pressupost d’animació
d’una gran producció s’agrupen en els següents capítols:

1. Desenvolupament. Aquí s’inclouen les despeses de la feina en fase de
desenvolupament del disseny de producció. S’hi compten les despeses
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de personal d’aquesta fase, llicències de programari, equips informàtics,
lloguer de sales i equipaments, subministraments, copyright, etc. i despeses
relacionades.

2. Guió i música. En aquesta partida es destinen les despeses relacionades
amb el guió (personal guionista i assessors, drets d’autor, adapatació,
traduccions, documentació, etc.) i les despeses d’elaboració de la música
(personal musical, orquestra, drets d’autor, mescles, lloguer de sales musi-
cals...).

3. Equip de producció. S’hi contemplen les despeses de l’equip humà de
direcció (director, ajudants i assitents) i de producció (productor executiu,
supervisors, ajudants, secretaris i altre personal de producció).

4. Preproducció i construcció. S’hi comptabilitza el personal i materials que
intervenen en:

• Planificació (storyboard, layout, protocols de treball...).

• Departament d’art (disseny de personatges, escenaris, disseny gràfic,
direcció d’art...).

• Altres costos de preproducció

5. Producció i realització. S’hi inclouen les fases de:

• Construcció de personatges, escenaris i complements (modelatge i
preparació del personatge, efectes...).

• Animació (animadors, assistents, càmeres, supervisors, rotoscopi-
ats...)

• Escanejat i color (operadors d’escàner, coloristes, pintors...)

• Renderització (responsable de renderització, retocs de plans...)

• Composició (tècnics de composició i efectes...)

• Altres despeses

6. Postproducció. S’hi comptabilitzen els costos d’edició i muntatge, els
crèdits de la pel·lícula i altres tasques.

7. Doblatge. Aquí s’hi inclouen les despeses de doblatge del film, els actors,
el càsting, etc., així com l’edició sonora del doblatge.

8. Efectes de so i mescla. Inclou totes les tasques de disseny de so, tècnics de
sala, mescla final, biblioteques de sons...

9. Màster i materials. En aquest apartat es recullen els costos de realització
de fer el producte final en el format adequat (format digital, DVD, Blue Ray,
trànsfers...).

10. Assegurances i altres. S’hi inclouen totes les assegurances contractades:
d’accidents, de maquinari i programari, de responsabilitat civil, riscos
laborals, les quotes de la seguretat social, etc. I s’hi inclouen també les
despeses de viatges, hotels i àpats.
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11. Despeses generals. Aquest és el capítol que recull les despeses ordinàries
del projecte: tèlefon, llum, gas, aigua, internet, taxis, fotocòpies, lloguers
d’equipaments ofimàtics, gestoria...

12. Despeses d’explotació i financeres. S’hi reflecteixen les despeses en
còpies del màster, publicitat i promoció i d’interessos passius.

Cada capítol del pressupost es desglossa en diversos ítems en els quals es detallen
les remuneracions del personal, les retencions en forma d’impostos (IRPF) i de
cotitzacions a la seguretat social, les dietes i altres dades, si s’escau. Vegeu la
figura 1.21.

Figura 1.21. Detall de pressupost d’un projecte d’animació

Font: Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

Al pressupost s’hi detallen les remuneracions del personal, les retencions,
les dietes i altres dades, si s’escau.

Un bon pressupost té en compte els imprevistos, despeses que inicialment no es
preveuen però que poden aparèixer al llarg del procés de realització del projecte.
Per això, és important curar-se en salut i dedicar un percentatge per a aquest
concepte. Una norma no escrita és carregar al voltant d’un 20 per cent sobre el
total del pressupost per a imprevistos.

Pel que fa a les produccions de menor envergadura, el nombre de recursos
humans, tècnics i materials és menor, i conseqüentment, el pressupost és menys
complex que el d’una gran producció. Fins i tot, la feina d’animació sol treballar-
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se sovint de manera unipersonal, com a autònom que desenvolupa una tasca en
concret dins d’un projecte o bé realitza una producció de petites dimensions.

En aquests casos, un dels secrets més ben guardats de la professió són els
honoraris que s’han de cobrar. Com a punt de partida, és necessari determinar
quin és el sou net mensual que es vol cobrar per poder calcular el preu per hora
de feina. A partir d’aquí es tracta de dividir el sou mensual entre les hores de
feina que es volen treballar (per exemple 8 hores al dia de dilluns a divendres) i
determinar els honoraris.

Aquest preu per hora de feina ha de ser conseqüent amb les següents premisses:

• Competències professionals. Determinar les capacitats i coneixements
tècnics per a establir el la tarifa.

• Experiència laboral en el sector. Un grau d’experiència elevat en la
professió fa que una hora de feina sigui més productiva que no pas una hora
treballada d’un animador novell.

• Despeses generals. Incloure les despeses bàsiques com ara llum, lloguers,
etc...

• Impostos i fiscalitat. Tenir present a l’hora de calcular els honoraris tota la
part d’impostos, cotitzacions i retencions que s’han d’incloure al sou net.

• Imprevistos

Per elaborar un pressupost com a autònom el primer que cal determinar és
el preu per hora de feina.

Quant he de cobrar?

Tot comença per definir un cost per dedicació (un preu per hora) i la capacitat que tingueu
per desenvolupar una proposta amb un temps més o menys acotat. No hi ha cap guia, sinó
que aquí mana l’experiència i el coneixement del propi creador.

Podeu fer un cop d’ull a pàgines d’animadors, com Videodiburama (bit.ly/2tG6yIO), per fer-
vos una idea dels pressupostos que fan servir i dels rols que intervenen. Podeu buscar
salaris d’exemple o bé fer càlculs amb la www.calculadorafreelance.com.

Un altre recurs molt útil és fer consultes a fòrums de professionals on comparteixen dubtes,
experiències, preus, etc.

1.5 La documentació del projecte d’animació

Durant el procés de realització d’un film d’animació tots els membres de l’equip
han de saber en cada moment què han de fer, com ho han de fer i quan ho
han de fer. Per aquest motiu, al llarg del projecte es genera tota una sèrie de
documentació que detalla les necessitats econòmiques, dicta les tasques a fer,
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marca el criteri estètic i tècnic, facilita la supervisió de la feina i l’acompliment
de fites.

Tot i que per a cada producte d’animació es genera un projecte nou, és molt
important emmagatzemar la documentació i els materials que es generen per
recuperar-los i aprofitar-los per a nous projectes i productes.

Dins de la documentació d’un projecte d’animació, es diferencien dos documents
clau:

• Document de projecte o bíblia d’animació

• Bíblia de producció

El document de projecte o la bíblia d’animació és el document que es realitza
com a eina per cercar finançament o “vendre” el projecte per poder-lo realitzar. És
un document a priori, que es fa abans de realitzar i desenvolupar el projecte. Per
tant, només inclou informació relativa a la preproducció del projecte.

La bíblia de producció és el document que recopila tota la documentació
generada en el projecte d’animació i que es va implementant a mesura que es
van desenvolupant totes les fases de producció del projecte.

1.5.1 El document de projecte i la bíblia d’animació

El document de projecte i la bíblia d’animació representen el mateix tipus de
documentació. Si s’està realitzant un producte no seriat, com ara un llargmetratge,
un migmetratge o un curtmetratge, parlem de document de projecte; i si s’està
fent una sèrie d’animació, parlem de bíblia d’animació.

Il·lustració creativa d’una bíblia
d’animació. Font: Emma Marie

Andersson (Flickr)

Ambdós documents són els que s’utilitzen per a mostrar el projecte i cercar
finançament o “vendre” el projecte a una productora i així poder obtenir els
recursos necessaris per a dur-lo a terme.

El document de projecte i la bíblia d’animació són els documents que
s’utilitzen per cercar finançament o “vendre” el projecte a una productora.

A part de la pròpia informació sobre la narrativa i l’estil visual de la història,
tant el document de projecte com la bíblia d’animació han d’incloure la següent
informació:

• Els punts forts del projecte, per emfasitzar la seva viabilitat

• Una primera estimació econòmica dels costos de realització

• La biografia dels creadors del projecte

• La informació de contacte
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El pitch és una presentació
verbal i visual concisa d’un
projecte audiovisual amb la
finalitat d’aconseguir
finançament per poder-lo
dur a terme.

El ’pitch’

Per vendre el projecte i/o aconseguir finançament, a part de confeccionar el
document de projecte o la bíblia d’animació és habitual fer-ne una presentació,
anomenada pitch, davant d’un jurat o tribunal competent en la matèria.

Aquesta presentació té com a finalitat convèncer i persuadir en el menor temps
possible, de vegades fins i tot només en cinc minuts. Per tant, el pitch ha
d’estar planificat i ben estructurat, destacant només els aspectes més rellevants
del projecte. El pitch sol organitzar-se en una breu presentació dels oradors,
l’explicació del projecte i un breu comiat que obre el torn de preguntes.

Els punts del projecte que s’han d’explicar i mostrar en un pitch són:

• El què: el títol i gènere del projecte

• El com: l’estil visual

• Qui: l’equip i les funcions

• El per què: els punts forts del projecte i la justificació

• Per a què: l’objectiu: comercial, educatiu, divulgatiu...

• Per a qui: el públic objectiu

• On: el lloc de feina

• Quan: dates i calendari de feina

• Quant: el cost del projecte

• El benefici: el benefici econòmic del projecte per als inversors

El document de projecte

És el document escrit d’un projecte d’animació no seriat en fase de preproducció.
És el document de referència que descriu la història.

El document de projecte és el document escrit d’un projecte d’animació
no seriat i serveix com a referència per descriure la història narrativament
i gràficament.

El document de projecte conté:

1. La sinopsi

2. L’argument

3. La descripció dels personatges principals i secundaris

4. La font d’inspiració (notícia, llibre, imatge, llegenda, il·lustració, film, etc.)
que ha servit de germen de la idea, si s’escau.
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5. El disseny de producció (bíblia d’art):

• El disseny de personatges amb els seus fulls de construcció de perso-
natge (model sheets).

• Il·lustració de cadascun dels personatges en una posició significativa
que millor l’ambienti en la història.

• Les localitzacions, fons i escenaris.

• Les referències visuals de les fonts que han inspirat l’estil gràfic.

6. Tots aquells documents ja realitzats i que facilitin la comprensió de la
història, com per exemple un fragment de l’story reel o els modelats 3D
en una fase inicial.

La bíblia d’animació

En produccions seriades es crea la bíblia d’animació, el document de referència
fundador de la sèrie. És un dossier que inclou tota la informació bàsica necessària
per a que l’equip de guionistes i el showrunner puguin elaborar els guions dels
diferents episodis seguint les directrius generals narratives, d’estil i format de la
sèrie.

La bíblia d’animació és el document escrit d’un projecte d’animació seriat
i serveix com a referència narrativa i gràfica.

La bíblia d’animació descriu de manera detallada el quadre general en el que
evolucionaran els personatges principals: elements dramàtics comuns, les lo-
calitzacions, els temes, la progressió dramàtica, la descripció detallada dels
personatges principals i les seves relacions.

També inclou la sinopsi general de la sèrie i totes les sinopsis de tots els episodis
de la temporada. En una sèrie és habitual que no tots els episodis els faci el mateix
guionista i, per tant, aquesta referència és molt necessària.

La bíblia d’animació, igual com el document de projecte, serveix com a document
per cercar finançament i “vendre” la sèrie a un productor, una televisió...

La bíblia d’animació s’organitza en torn a quatre aspectes:

• Història

• Format

• Món

• Personatges

La història
Es tracta de definir l’story line i la sinopsi general de la sèrie i la de tots els

capítols sense entrar al detall en cap. Es tracta de fer una sinopsi atractiva, directa,



Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 73 Gestió del projecte d'animació

entenedora, que si cap en un sol full, molt millor. Un cop definida la sinopsi
general, s’ha d’aportar la breu sinopsi de cadascun dels capítols de la sèrie.

El format
En el format de la sèrie s’han de detallar els següents aspectes:

• Tipus de sèrie, mitjà i la seva justificació.

• Nombre d’episodis i durada dels capítols en minuts.

• Públic objectiu, definir clarament a qui va adreçada.

• Objectiu, gènere i to. Què es vol aconseguir amb el projecte?

• Estimació econòmica dels costos per a realitzar la sèrie.

El món
Es tracta de definir l’atmosfera, l’espai, on transcorre la història i apuntar l’estil
gràfic. S’han de definir les localitzacions, que de vegades seran paisatges
fantasiosos, imaginaris, amb descripcions dels llocs principals i les il·lustracions
i els dibuixos de referència de fons i escenaris, el concept art.

Els personatges
En aquest apartat es fa una descripció completa dels personatges principals i
secundaris, la fitxa de personatge, i les il·lustracions i dibuixos corresponents del
disseny de personatges i fulls de construcció. S’ha d’incloure també la relació
entre personatges i la seva evolució al llarg de la sèrie.

1.5.2 La bíblia de producció

El dossier que engloba tota la documentació del projecte s’anomena bíblia de
producció o bíblia de treball. S’hi inclouen des dels documents que detallen les
necessitats econòmiques fins als documents tècnics de realització del projecte.

Exemple de dossier per a la bíblia de
producció. Font: PROArchives New
Zealand (Flickr)

La bíblia de producció és el conjunt de documents que inclouen tota la
informació per dur a terme un projecte.

La informació present a la bíblia de producció inclou documentació relativa a
la història, documentació tècnica, documentació de control de la producció i
documentació de gestió del projecte.

A trets generals, aquesta documentació és comuna per a tot tipus de projectes
d’animació, tant per a fer un stop-motion, un projecte 2D o una producció 3D, tot
i que existeixen algunes especificitats que els diferencien. El fet de que es treballi
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Vegeu els diversos
models de documents
d’un projecte a l’annex

d’aquest mateix apartat.

en digital o en analògic també marca diferències en certs documents que veurem
a continuació.

Tota aquesta informació es concreta en els següents documents:

1. Documentació de gestió del projecte:

• Informació bàsica del projecte

• Pressupost

• Contractes

• Permisos

• Estructura del projecte al servidor

• Documentació del maquinari i programari

• Documentació de configuració de l’equip de treball

• Documentació sobre els processos i procediments de producció

2. Documentació relativa a la història:

• Idea i guió

• Documents de disseny de producció (bíblia d’art)

• Guió il·lustrat

3. Documentació tècnica:

• Full de construcció de pla (shot sheet) (sobretot en 3D)

• Carta de rodatge (dope sheet) (sobretot en animació analògica)

• Carta d’animació (bar sheet)

• Carta d’espaiats (sobretot en animació clàssica)

• Carta de camps (field chart)

• Layouts

4. Documentació de control de la producció:

• Calendari

• Diagrama de Gantt

• Formularis de control de processos:

– Full de seguiment de modelatge (model-tracking sheet) (només
en 3D)

– Full de seguiment d’animació (animation-tracking sheet)
– Full de seguiment d’il·luminació i renderització (lighting and

rendering-tracking sheet) (només en 3D)

• Altres documents

La bíblia de producció no segueix una estructura formal concreta. És més, cada
productora té la seva pròpia manera de fer i organitzar els continguts.
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Un diagrama de blocs és
la representació gràfica del
funcionament d’un sistema
mitjançant blocs
esquemàtics. Defineix les
entrades i les sortides i les
seves relacions.

Documentació de gestió del projecte

La bíblia de producció ha de començar detallant la informació bàsica dels
creadors del projecte, l’empresa productora, la informació de contacte, lloc i any
de producció, així com esmentar els aspectes legals sobre la propietat de l’obra.

És convenient aportar tota la paperassa sobre la propietat intel·lectual i els drets
d’autor de tots els elements de l’obra. Si el projecte ha utilitzat material d’autor
és necessari aportar els document legals i permisos que atorguen la cessió de drets
per treballar amb aquest material.

Fins i tot, en el cas que el projecte sigui una idea original del director és convenient
aportar un certificat escrit i signat en el qual s’estipuli la propietat del material i
la corresponent cessió dels drets a la productora per realitzar el projecte.

Sol ser habitual en grans produccions, aportar els acords de confidencialitat,
aquells acords legals entre les persones que participen en el projecte que garan-
teixen que no es pugui ensenyar ni compartir ni filtrar a tercers informació sobre
el projecte.

Al mateix temps, a la bíblia de producció hi afegirem els possibles permisos de
rodatge que s’hagin sol·licitat a alguna administració (per exemple, a la Catalunya
Film Comission) i d’altres tipus de tràmits legals.

D’altra banda, s’ha d’adjuntar la informació econòmica del projecte, el pressu-
post, i si s’escau, totes les factures i documents acreditatius de despeses de l’obra.

També s’inclou tota la documentació referent a la confecció de l’equip humà
del projecte, els contractes laborals, que solen ser contractes per obra i servei.
Els honoraris se solen cobrar força temps després d’haver fet la feina, un cop es
comencen a percebre les primeres entrades de diners.

Un apartat important és la documentació que defineix l’estructura del projecte
en el servidor, la nomenclatura d’arxius, els permisos i la gestió dels arxius del
projecte. Així com la documentació tècnica del maquinari; les llicències de
programari; i la informació relativa al connexionat dels equips i la xarxa en mode
de diagrames de blocs, si convé.

Exemple de diagrama de blocs.

Finalment, en la bíblia de producció també ha d’aparèixer la definició dels proces-
sos i procediments de producció, el flux de treball previst per a la realització del
projecte.

També s’hi afegirà qualsevol altre document de gestió pertinent al projecte.

Documentació relativa a la història

A la bíblia de producció s’hi afegeixen tot els documents que descriuen la història
tant a nivell narratiu com gràfic. El primer que hi ha és el guió literari, en format
estàndard i amb totes les seves fases de construcció (story line, sinopsi, argument
i tractament), i després hi ha el guió tècnic i la descripció de personatges, amb les
seves fitxes personatge.
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Plantilles en línia

Podeu trobar exemples de
plantilles (templates) de diversos
documents aquí: bit.ly/2o6p8cp.

A més a més, s’hi inclou la bíblia d’art amb tots els documents de disseny de
producció:

• Esbossos i referències

• Dissenys del concept art

• Dissenys de personatges amb els seus fulls de construcció (model sheets):

– Full de construcció de pla

– Full de mides comparatives

– Full de 3/4

– Full de postures de mans i peus

– Full d’expressions

• Dissenys de complements

• Dissenys de fons i escenaris

• Carta de color

Vegeu diversos exemples de fulls de construcció de personatges en el següent
enllaç: modelsheets.tumblr.com.

Finalment, també s’inclou el guió il·lustrat (storyboard) i si s’escau s’adjunta
digitalment o en DVD l’story reel i els altres muntatges de la producció abans de
la versió final.

En aquest apartat també es poden incloure els documents de disseny de so i altres
fulls de desglossament de producció.

Documentació tècnica

Com a documentació tècnica ens referim a tots els documents que tenen una
funció clau i específica per a la realització d’alguna tasca del projecte. En funció
de la tipologia de producte i tècnica d’animació s’utilitzen uns o altres documents.

Els principals documents tècnics d’un projecte d’animació són:

• Full de construcció de pla (shot sheet) (sobretot en 3D)

• Carta de rodatge (dope sheet) (sobretot en animació analògica)

• Carta d’animació (bar sheet)

• Carta d’espaiats (sobretot en animació clàssica)

• Carta de camps

• Layouts
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Full de construcció de pla
També anomenat shot sheet, el full de construcció de pla és un document escrit
genuí d’una producció 3D. És un document que serveix per construir el layout
d’un pla 3D i fer-ne el seguiment de la seva evolució. Els fulls de construcció de
pla s’actualitzen sovint durant la producció afegint tots els canvis i evolucions que
sofreix cada pla. Vegeu un exemple de full de pla a la figura 1.22.

Els principals ítems que reflecteix el full de construcció de pla són:

• Títol de la producció i la productora

• Número d’escena i de pla

• Durada del pla en fotogrames

• Elements presents en el pla, com ara els personatges i fons

• So.

• El tipus d’enquadrament de càmera.

• Animació, il·luminació, efectes visuals i altres (si n’hi ha)

• Observacions

• Imatge del fotograma inicial del pla i imatge del fotograma final del pla

Figura 1.22. Full de construcció de pla

Carta de rodatge
També anomenada dope sheet, full de registre o x-sheet, la carta de rodatge és un
document escrit que el podem trobar en tot tipus de produccions (2D, 3D), però
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és especialment útil en les tècniques d’animació analògiques que es basen en la
filmació, com pot ser un stop-motion o una animació de filmació clàssica.

La carta de rodatge és un document reticulat, en forma de graella, que s’estructura
en fotogrames i es desglossen els personatges i fondos per nivells. Vegeu un
exemple de carta de rodatge en la figura 1.23.

Els principals ítems que reflecteix la carta de rodatge són:

• Acció (què passa narrativament)

• Diàlegs i efectes sonors

• Fotogrames

• Personatges

• Fons

• Moviments de càmera

La carta de rodatge serveix per veure quins elements intervenen en cada pla (per-
sonatges i fondos), saber en quin nivell (capa) se situen, i saber quin moviments
de càmera s’han d’efectuar. Així, a l’hora de filmar l’animació amb la truca els
operadors saben exactament quins acetats han de col·locar i en quin ordre.

Figura 1.23. Carta de rodatge

Vegeu en la figura 1.24 com es relacionen els diversos nivells (capes) de filmació
d’animació clàssica amb la carta de rodatge.
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Figura 1.24. Relació de capes i nivells en la carta de
rodatge

La carta de rodatge serveix per veure quins elements intervenen en cada
pla i en quin nivell se situen a l’hora de filmar-los.

La carta de rodatge és fonamental també per sincronitzar el so amb la imatge ja
que relaciona els diàlegs amb els fotogrames i l’acció en cada pla.

La carta de rodatge segueix una nomenclatura de codis i signes per a indicar les
accions més emprades en la filmació. Cada animador anotarà les explicacions,
els símbols i les observacions necessàries perquè l’equip entengui què s’ha de
realitzar en cada moment de l’animació.

La majoria de programes 3D també incorporen una carta de rodatge, en aquest cas
digital. Vegeu-ne un exemple en Maya en la següent figura 1.25.

Figura 1.25. Carta de rodatge en Maya

Carta d’animació
La carta d’animació o bar sheet és el document en què el tècnic de so anota tots
els fonemes desglossats fotograma a fotograma procedents de les veus i diàlegs
de referència enregistrats en la preproducció del projecte.

Tradicionalment, la carta d’animació era la base per construir el timing de
l’animació 2D. Avui dia, no obstant, la carta d’animació ha estat substituïda per
bases de dades informàtiques.

Vegeu un exemple de carta d’animació en la següent figura 1.26.



Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 80 Gestió del projecte d'animació

Figura 1.26. Carta d’animació

Carta d’espaiats
La carta d’espaiats és el document gràfic que reflecteix el timing i l’spacing
de l’animació, els fotogrames clau, extrems i intermitjos presents en una acció
determinada.

La carta d’espaiats és un document típic de l’animació manual sobre paper basada
en l’animació posició a posició (pose-to-pose). Serveix per calcular la quantitat
de fotogrames necessaris per animar una acció determinada i definir les posicions
clau que cal dibuixar i la seva distribució en l’espai.

A la carta d’espaiats es marquen encerclats els fotogrames clau, entre parèntesis
els fotogrames extrems i només amb el número els fotogrames intermitjos. Vegeu
un exemple de carta d’espaiats on s’hi representa el bot d’una pilota en la següent
figura 1.27.

Figura 1.27. Exemple de carta d’espaiats i la representació
mitjançant dibuixos
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Carta de camps
La carta de camps (field chart) és una guia visual reticulada que divideix la super-
fície de la zona d’animació en 12 quadrants. S’adapta al format d’enquadrament
de la pel·lícula.

La carta de camps és igualment utilitzada en produccions 3D i 2D, tant analògiques
com digitals. Serveix per determinar l’àrea d’animació en la qual es mou un
personatge i tenir la referència visual per crear els fotogrames oportuns. A més a
més, serveix com a guia per a la col·locació dels altres elements en el pla.

Vegeu un exemple de carta de camps en la següent figura 1.28.

Figura 1.28. Carta de camps de Maya

Documentació de control de la producció

Controlar tots els processos presents en un projecte d’animació requereix una
documentació específica que permeti la supervisió de qualitat i control de les
tasques.

Els documents de control de la producció més habituals són:

• Calendari

• Diagrama de Gantt

• Formularis de control de processos:

– Full de seguiment de modelatge (model-tracking sheet) (només en 3D)

– Full de seguiment d’animació (animation-tracking sheet)

– Full de seguiment d’il·luminació i renderització (lighting and
rendering-tracking sheet) (només en 3D)

• Altres documents

El calendari és un document indispensable per anotar totes les dates importants
del projecte. És habitual cada cop més utilitzar les eines que proporciona Google
Apps, ja que permeten tenir al núvol i de manera compartida fulls de càlcul,
documents de text, presentacions, dibuixos i calendaris. Aquests documents poden
ser editats pels membres de l’equip.



Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 82 Gestió del projecte d'animació

El diagrama de Gantt és un document que permet temporitzar els processos
al llarg del temps i veure a primer cop d’ull quan s’ha de realitzar una tasca. És
una eina molt útil per tenir una visió global del flux de treball i els seus temps.
Existeixen programes, com ara Gantt Project, per a gestionar la temporització del
projecte. Vegeu un exemple de diagrama de Gantt en la següent figura 1.29.

Figura 1.29. Diagrama de Gantt d’un projecte 3D

Els formularis de control són uns documents que serveixen per controlar l’avenç
de la producció en tasques concretes. N’hi ha de diversos tipus, però els més
habituals són els fulls de seguiment i qualitat de modelat, animació, il·luminació
i renderització. Vegeu-ne diversos exemples en la figura 1.30 i en la figura 1.31.

Figura 1.30. Formulari de control de personatges d’un
projecte 3D
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Figura 1.31. Formulari de control de processos d’un
projecte 3D

En aquests formularis de control s’hi sol anotar el tècnic encarregat de la tasca,
l’element treballat, la data d’inici, la data final i les observacions oportunes a les
tasques fetes. Existeixen plantilles estandarditzades dels diversos documents, tant
tècnics com de control, tot i que sovint, cada productora els confecciona a les seves
necessitats de producció.
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Un sistema informàtic és
el conjunt de maquinari,
programari i equip humà
que permet emmagatzemar
i processar informació de
manera automàtica i
racional.

2. Mitjans tècnics

A l’hora de realitzar projectes d’animació 2D i 3D hi intervé un ampli ventall de
recursos tècnics força variats que passen per l’equipament informàtic i els equips
audiovisuals i cinematogràfics diversos. A dia d’avui, la tecnologia base per a
l’animació és gairebé tota digital. Quasi tot passa per l’ordinador.

2.1 Sistemes informàtics

La informàtica ha evolucionat de manera espectacular en les darreres dècades fins
a convertir-se en una eina imprescindible per a la societat actual. La informàtica
està present en un ampli ventall d’àmbits de la nostra vida: comunicacions,
medicina, telefonia, mobilitat i transport, comerç... I també en la producció
d’animació.

El terme informàtica prové de la contracció de les paraules informació i automà-
tica, i es refereix a la ciència que estudia el tractament automàtic i racional de
dades mitjançant un ordinador, l’eina central d’un sistema informàtic.

Equip computacional Font: Manuel
(Pixnio)

Un ordinador és una màquina per processar dades composta per elements
físics, que anomenem maquinari (hardware), i per components no físics,
que anomenem programari (software).

Els components electrònics d’un ordinador, el maquinari, necessiten el programari
per poder funcionar. Aquest programari està compost bàsicament pel sistema
operatiu i pels programes informàtics.

Un programa informàtic és un conjunt d’instruccions ordenades i agrupades
de forma adequada per a processar dades sobre el maquinari de l’ordinador. El
conjunt de diversos programes s’anomena aplicació informàtica.

Un sistema operatiu és un component de programari que permet que els progra-
mes informàtics interactuïn sobre el maquinari del sistema informàtic.

A cavall entre el maquinari i el programari hi ha el microprogramari (firmware).
El microprogramari és el programari pregravat en en el maquinari que fa que
els components electrònics puguin executar les tasques per a les que han estat
fabricats. Un cop enregistrat, el microprogramari queda pràcticament invariable
al llarg de la vida de l’ordinador.
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Es pot dir, per tant, que el microprogramari són les instruccions bàsiques gravades
a fàbrica en els components físics per a que les diverses peces del maquinari
funcionin de la manera que toca.

Vegeu en la figura 2.1 els diversos nivells que conformen un ordinador.

Figura 2.1. Nivells que confor-
men un ordinador

D’altra banda, totes les tasques que realitzen els ordinadors es poden esquema-
titzar en quatre aspectes. Les quatre funcions principals que realitza qualsevol
ordinador són:

• Entrada (input) d’informació

• Emmagatzemament de la informació, tant de forma interna com externa

• Processament, és a dir, manipulació i transformació de la informació

• Sortida (output) de la informació

2.1.1 El maquinari

El maquinari és l’element tangible de l’equip, les peces físiques d’un ordinador. Es
pot dividir en maquinari bàsic, aquelles parts indispensables per al funcionament
de l’ordinador com pot ser el processador, i en maquinari complementari utilitzat
per realitzar funcions específiques, com poden ser les targes gràfiques.

Ordinador vist per dins. Font: TJRP
(Wikimedia)

Els components més importants que integren el maquinari d’un ordinador personal
per treballar en 2D i 3D són:

• Unitat central de processament (en anglès, central process unity (CPU)).

• Memòria RAM (random access memory)
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• Memòria ROM (read only memory)

• Controladors i busos

• Targeta gràfica

• Unitats d’entrada i sortida

• Font d’alimentació

• Sistema de refrigeració

• Perifèrics

Totes aquestes peces i cablejat del maquinari van muntats sobre el que s’anomena
placa base o placa mare, la targeta de circuits impresos central de l’ordinador
que conté la gran majoria dels circuits electrònics i integrats que componen el
maquinari del computador. Vegeu la figura 2.2, amb tots els components del
maquinari.

Figura 2.2. Components de maquinari

Unitat central de processament

La unitat central de processament (CPU, en anglès), també anomenada proces-
sador, és el cervell de l’ordinador, l’element encarregat de controlar i executar les
operacions per efectuar el tractament automàtic de la informació.

El processador controla totes les tasques i processos que es duen a terme
dins seu: controla la informació que es processa, els perifèrics, la memòria,
realitza els càlculs, etc.

Processador AMD Phenom II Font:
D-Kuru (Wikimedia)

Actualment, la unitat central de processament ve fabricada com a microprocessa-
dor, és a dir, com un únic circuit integrat. Els ordinadors més potents incorporen
diversos microprocessadors que funcionen com una única unitat central de proces-
sament.

La unitat central de processament està formada per dues unitats:
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• Unitat de control

• Unitat aritmeticològica

La unitat de control és la part pensant del processador. S’encarrega de governar
els aparells que conformen l’ordinador. La seva tasca principal és la recepció de
la informació per a interpretar-la i processar-la en l’ordre adequat mitjançant les
ordres que envia als altres components de l’equip.

La unitat de control disposa d’un seguit de components els més importants
dels quals són: els espais d’emmagatzemament anomenats registres, el registre
d’instrucció, el registre comptador de programes, el controlador i decodificador,
el seqüenciador i el rellotge intern.

La unitat aritmeticològica és la part del processador encarregada de realitzar
les operacions aritmètiques i lògiques sobre la informació. Aquestes operacions
poden ser aritmètiques, com la suma, resta, multiplicació, divisió... o operacions
lògiques basades en operadors booleans.

Els elements més importants de la unitat aritmeticològica són: el circuit operaci-
onal, els registres d’entrada, l’acumulador i el registre d’estat.

Els operadors booleans

George Boole (1815-1864), matemàtic, educador, lògic i filòsof anglès, va crear una branca
de les matemàtiques amb propietats i regles similars a les de l’àlgebra ordinària amb
les que pretenia explicar les lleis fonamentals d’aquelles operacions de la ment humana
per les quals es regeixen els raonaments. Aquesta àlgebra va ser utilitzada més tard
per al disseny de circuits digitals. L’àlgebra de Boole té una característica especial: les
seves variables només poden adoptar dos valors, tradicionalment denominats cert i fals
(normalment representats com a 1 i 0, respectivament). Així doncs, l’àlgebra de Boole
maneja valors lògics binaris. Trobareu operacions booleanes aplicades al modelatge 3D,
per exemple.

Uns dels aspectes a tenir en compte a l’hora de valorar un processador són:

• La freqüència o velocitat de rellotge, mesurat en hertz (Hz), que indica el
grau d’operacions que pot fer per unitat de temps.

• La quantitat de nuclis que conformen el processador.

Memòria

L’ordinador necessita unes memòries internes per poder funcionar. Estan ubica-
des físicament dins la carcassa de l’ordinador. No s’han de confondre amb els
discs durs interns d’un PC.

Els tipus principals de memòries internes són:

• Memòria RAM

• Memòria ROM
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La memòria RAM (Random Access Memory) és la memòria principal d’accés
directe de l’ordinador. És una memòria d’accés aleatori, de lectura i escriptura i
volàtil. Aquesta memòria s’esborra en absència d’energia elèctrica. Gairebé tot el
que ha de processar l’ordinador passa per aquesta memòria en algun moment.

Memòria interna RAM. Font:
Laserlicht (Wikimedia)

A la RAM s’hi carreguen els programes i les dades que s’han de processar.
Per exemple, mentre es treballa en Photoshop retocant una imatge, les dades es
carreguen a la RAM. Dit de en llenguatge planer, la memòria RAM és la que
aporta la rapidesa en la càrrega dels programes i de les dades. Com més gigabytes
de RAM disposi un ordinador, més veloç anirà obrint i carregant programes.

Existeixen diversos tipus de memòria RAM:

• DRAM (Dynamic RAM). És la més barata de fabricar i la més lenta de totes.

• SRAM (Static RAM). Té un alt cost de fabricació i és de gran velocitat,
s’utilitza com a memòria cau.

• SDRAM (Synchronous Dynamic RAM). És la memòria estàndard que
incorporen la majoria d’ordinadors.

• DDRAM (Double Data Rate RAM). És la més complexa, més ràpida i més
cara de totes.

A part de la memòria central RAM, els ordinadors solen incorporar un altre tipus
de memòria basada en la RAM per agilitzar els càlculs que realitzen els programes.
Aquesta memòria, anomenada memòria cau (memoria caché, en castellà), es
col·loca entre la RAM central i el processador i emmagatzema temporalment la
informació que s’ha de processar i la mostra quan es torna a necessitar.

La memòria ROM (read only memory) és la memòria de només lectura que conté
programes especials que serveixen per carregar i iniciar l’ordinador. A la ROM
s’hi desa tota la informació referent als components del maquinari. La ROM és
una memòria permanent que emmagatzema la informació programada de fàbrica
i que no necessita subministrament d’energia per a la seva configuració. La ROM
està present en el microprogramari.

El programari que integra la ROM forma la BIOS (Basic Input Output System) de
l’ordinador, el sistema bàsic d’entrada i sortida que s’allotja principalment sobre
la placa base. La BIOS és el codi que localitza i arranca el sistema operatiu sobre
la RAM i dona les ordres bàsiques per a engegar l’ordinador.

Unitats d’entrada i sortida

Les unitat d’entrada i sortida serveixen per comunicar el processador i la resta
de components interns de l’ordinador amb els perifèrics d’entrada i sortida i les
memòries d’emmagatzemament extern o auxiliar.

Aquestes connexions entre els diversos ports i el processador es fan mitjançant els
busos. Un bus és un sistema digital que transfereix dades entre els components
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Un port és una interfície,
física o a escala de

programari, a través de la
qual poden ser enviades i
rebudes diferents tipus de

dades.

de la computadora. Està format per cables o pistes en un circuit imprès, per
dispositius com resistències i condensadors i també per circuits integrats.

Hi ha diferents especificacions que defineixen un conjunt de busos de caracterís-
tiques mecàniques com connectors, cables i targetes, a més de protocols elèctrics
i senyals. Els busos condicionen en gran mesura la velocitat de processament del
sistema ja que són uns dels components del maquinari que té més limitacions.

Els ports entesos com a connectors externs ens permeten connectar els perifèrics
a l’ordinador. Els ports més habituals en un ordinador a dia d’avui són:

• USB (Universal Serial Bus). És l’estàndard més utilitzat per connectar
perifèrics.

• TRS (Tip Ring Sleeve). També conegut com a mini-jack, per a la sortida i
entrada d’àudio.

• VGA (Video Graphics Array). Per a la connexió del monitor.

• Ethernet o RJ45. El port per a la connexió a internet.

• HDMI (High Definition Multimedia Interface). Per a la transmissió d’àudio
i vídeo digital.

• Port sense fils Bluetooth.

• Port sense fils wifi (Wireless Fidelity).

Port USB i TRS per a àudio. Font:
Bubba73 (Wikimedia)

Connector HDMI. Font: D-Kuru
(Wikimedia)

Targeta gràfica

La targeta gràfica és el component de maquinari que transmet al monitor la
informació gràfica que s’ha de presentar a pantalla. És un element clau de
l’ordinador per poder processar i generar gràfics d’alta qualitat.

La targeta gràfica realitza dues operacions bàsiques:

• Interpreta les dades que li arriben del processador, les ordena i calcula
el valor de cada píxel de la imatge. Aquest valor l’emmagatzema en la
memòria de vídeo per a poder presentar-los a pantalla.

• Transforma el senyal digital emmagatzemat en la memòria de vídeo a
senyal analògic perquè pugui ser representat pel monitor.

Targeta gràfica Nvidia. Font: Hyins
(Wikimedia)

Les targetes gràfiques incorporen la unitat de processament gràfic (GPU, en
anglès), que ve a ser un coprocessador dedicat al processament dels gràfics.
D’aquesta manera s’allibera la unitat central de processament de l’ordinador per
processar altres dades.

En el cas dels videojocs i les aplicacions 3D, la unitat de processament gràfic és
fonamental per obtenir un bon rendiment del sistema ja que permet que la CPU
es dediqui, per exemple, a calcular aspectes mecànics del videojoc.
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Un altre punt a destacar és la capacitat de memòria RAM de la pròpia targeta. A
partir de 8 GB cap amunt es considera una bona prestació per a 3D.

Arribats a aquest punt, cal tenir clar quin és l’ús que se li donarà a la targeta gràfica,
ja que d’això depèn fer-ne una bona elecció. Bàsicament hi ha tres tipus de targetes
gràfiques disponibles al mercat:

• Targetes gràfiques estàndards, per a aplicacions que no requereixen grans
gràfics 2D ni 3D.

• Targetes gràfiques per a videojocs, especials per processar i presentar
ràpidament gràfics a pantalla. Tenen certs components bloquejats i interac-
cionen amb el programa (videojoc) a través d’una interfície de programació
d’aplicacions (Open GL o DirectX o Direct3D).

• Targetes gràfiques professionals, pensades per a la creació de continguts
de vídeo, modelat 3D o disseny per ordinador. Aquestes targetes tenen
tots els components alliberats i requereixen, per treballar, controladors i
acceleradors especials per a les funcions de 3D i modelat. El seu preu és
més elevat.

Sovint, les targetes gràfiques per a videojocs tenen la mateixa estructura que les
professionals. L’únic que canvia és que tenen certs complements bloquejats. Però
el que pot semblar un desavantatge és també una virtut, ja que si el que es vol és
velocitat i qualitat de gràfics per jugar a videojocs, una targeta professional és més
lenta que no pas d’una bloquejada per a videojocs.

Pel que fa a les interfícies de programació d’aplicacions (API) amb les que
pot interactuar una targeta gràfica, al mercat imperen dos estàndards. Aquestes
interfícies estàndards són:

• OpenGL (Open Graphics Library), un estàndard de codi lliure

• Direct 3D, desenvolupat per Microsoft Windows

Varietat de targetes gràfiques

Al mercat es pot trobar una gran varietat de targes gràfiques, amb prestacions i preus força
dispars. La targeta gràfica, juntament amb el processador, és un dels components on val
la pena no escatimar en funcionalitats i, per tant, en diners. Vegeu-ne diversos models a
la taula 2.1.

Taula 2.1. Comparativa de targetes
gràfiques estàndard Professionals Domèstiques

OpenGL optimized DirectX optimized

nVidia Quadro nVidia GeForce

ATI FireGL/ FirePro ATI Radeon

Perifèrics

Els perifèrics són dispositius de maquinari amb els quals l’usuari pot interactuar
amb l’ordinador, com poden ser el teclat, el ratolí, el monitor o una tauleta gràfica;
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emmagatzemar o llegir dades, com ara els discs durs externs o memòries auxiliars,
etc.

Teclat. Font: Marius Iordache
(Wikimedia)

Aquests dispositius se solen classificar com a perifèrics d’entrada, que serveixen
per introduir dades al PC com per exemple un escànner, i perifèrics de sortida, que
serveixen per extreure informació cap a l’exterior, com pot ser una impressora.

Alguns d’aquests perifèrics necessiten programes específics perquè el PC els
reconegui i puguin funcionar adequadament. Aquests programes s’anomenen
controladors (drivers).

Existeix un ampli ventall de perifèrics d’entrada d’informació a l’ordinador. Des
de joystick, comandaments i volants per a videojocs fins a càmeres web. L’únic que
es necessita és codificar i introduir dades digitals dins de l’ordinador mitjançant
dispositius digitalitzadors específics.

Sistemes d’emmagatzemament

Els dispositius d’emmagatzemament serveixen per desar dades de manera perma-
nent. Aquestes dades poden ser arxius generats, programes o aplicacions que
volem emmagatzemar i que no s’esborrin en apagar l’ordinador.

Hi ha diverses tecnologies que s’han usat en la fabricació de dispositius d’emma-
gatzemament. Els dispositius més habituals per emmagatzemar informació són:

• Els discs durs, basats en tecnologia magnètica que permeten desar i
esborrar un gran volum de dades. Les característiques principals d’un
disc dur són la seva capacitat d’emmagatzematge (actualment d’uns quants
gigabytes (GB) a un terabyte (TB)), la velocitat de transferència de dades
(en MB/s), i el temps d’accés (en milisegons), que alhora ve condicionat per
la velocitat de rotació (revolucions per minut).

• Els sistemes òptics, com ara CD, DVD o Blu-ray, que permeten enregistrar
informació però no esborrar-la.

• Els sistemes magneto-òptics, com els CD-R o els DVD-RW, que permeten
enregistrar i esborrar la informació. Són discs regravables.

• Les memòries d’estat sòlid o memòries flaix (flash RAM), un tipus
de memòries derivades de la ROM, ja que no s’esborren en absència
d’alimentació, i de la RAM perquè permeten l’escriptura. Es caracteritzen
per ser més resistents als cops i especialment molt més ràpides que els discs
durs, cosa que fa que cada cop es facin servir més malgrat que encara els
seus costos de fabricació són més elevats. El llapis de memòria (pendrive)
és el típic exemple de memòria flaix.Memòria Flash SanDisk. Font:

Asim18 (Wikimedia)
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2.1.2 El programari

S’entén com a programari l’equip lògic d’un sistema informàtic que comprèn el
conjunt d’elements lògics necessaris que permeten realitzar tasques específiques.

Dins de la paraula programari s’hi inclou una àmplia tipologia de components
lògics i de llenguatges de programació que es classifiquen segons la seva proximi-
tat al codi que entén el maquinari. En la relació persona-màquina hi ha diversos
nivells de llenguatge. Vegeu la figura 2.3.

Els nivells de llenguatge persona-màquina més importants són:

• Llenguatge màquina

• Llenguatge assemblador

• Sistema operatiu

• Llenguatges d’alt nivell

• Aplicacions informàtiques

Figura 2.3. Nivells de llenguatge persona-màquina

La comunicació persona-màquina

L’ordinador, quant a maquinari, només és capaç d’entendre una transcripció
directa a codi numèric de la lògica de connexions de l’equip. És el llenguatge
màquina.

El llenguatge màquina o codi màquina és un sistema d’instruccions i dades
codificat en codi binari que poden entendre els microprocessadors.

El codi binari és un sistema de numeració en el qual tots els nombres es
representen utilitzant com a base dues xifres: zero i u (0 i 1). En altres paraules,
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és un sistema de numeració de base 2, mentre que el sistema que utilitzem més
habitualment és de base 10, o decimal.

Representació artística de dades.
Font: Isaiah van Hunen (Flickr)

El codi binari és un sistema de numeració en el qual tots els números es
representen utilitzant com a base dues xifres: zero i u (0 i 1).

Els ordinadors treballen internament amb dos nivells de voltatge, encès i apagat,
cosa que fa que el seu sistema de numeració natural sigui el sistema binari. El
conjunt d’instruccions d’aquest llenguatge depèn del fabricant del processador
tot i que s’acostumen a basar sobre un estàndard, que depèn de la família de
processador sobre el que es treballa (per exemple, x86).

El principal inconvenient d’aquest llenguatge màquina és que no és comprensible
pels humans i que depèn del model de processador.

Codi binari: per què ens resulta incomprensible?

En el codi màquina les instruccions són xifres escrites en llenguatge binari i acostumen
a efectuar operacions senzilles entre un registre del microprocessador i una cel·la de
memòria. Una instrucció consta de dues parts, una primera per al codi de l’operació i una
segona per a l’adreça de memòria sobre la qual cal actuar. És un procés molt poc intuïtiu.

El llenguatge màquina és un codi numèric (de 0 i 1) que dona instruccions al
microprocessador actuant sobre les seves funcions bàsiques, dient-li les portes que ha
d’obrir o tancar, canviant així la memòria. Cal donar les instruccions pas a pas, les adreces
de memòria on han d’anar i dir-li on ha de començar el programa.

Aquest llenguatge és molt difícil de fer servir per les persones ja que s’han de dividir els
processos a fer en funcions elementals del microprocessador i s’ha d’anar consultant cada
vegada el codi numèric corresponent a cada funció.

És per això que amb el temps van aparèixer uns llenguatges més evolucionats,
per facilitar la comunicació persona-màquina. El primer va ser el llenguatge
assemblador que consisteix en un seguit de codis textuals per fer més entenedores
aquestes combinacions binàries.

El llenguatge assemblador segueix els mateixos processos que el llenguatge
màquina, però les instruccions es tradueixen per lletres o nemotècnics relacionats
amb la funció que fan i, per tant, és més fàcil de recordar per part del programador.
Igual que el llenguatge màquina és difícil de programar, però ambdós llenguatges
representen la manera d’aconseguir el màxim rendiment i velocitat de l’ordina-
dor.

Posteriorment, es van anar creant llenguatges cada cop més propers a la lògica
del raonament humà. Són els llenguatges d’alt nivell, més entenedors per al
programador humà, però alhora més allunyats del llenguatge binari que entén la
màquina.

Així, com més proper sigui un llenguatge a la lògica humana, més complex és
el procés d’interpretació de les seves instruccions a les ordres elementals que
pot processar la màquina, que, al capdavall, són les que sempre i en darrer terme
acaben funcionant. Aquest procés d’interpretació s’anomena compilació.
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D’altra banda, com més compilació requereixi un llenguatge, és probable que la
interpretació no aprofiti plenament tots els recursos de l’ordinador com ho faria el
llenguatge màquina. Com més baix és el nivell de programació, més control té el
programador d’aquests recursos.

En funció de en quin moment es compili la informació, sorgeixen dues branques
de llenguatges de programació:

• Els llenguatges interpretats, que interpreten les dades en el mateix mo-
ment en que s’executen. Solen ser més lents.

• Els llenguatges compilats, que interpreten les dades abans d’executar-se i
proporcionen arxius que funcionen directament des del sistema operatiu.

Els llenguatges d’alt nivell, com ara C/C++, i els seus derivats, com Java i
Javascript (molt estesos en el món de la programació), són programes que
permeten ordenar tasques a l’ordinador mitjançant unes instruccions pròximes al
raonament humà, tant en la sintaxi com en la lògica dels seus processos. Aquests
llenguatges demanen una formalització molt estricta.

Els sistemes operatius

Un sistema operatiu és un conjunt de programes que realitzen tasques elementals
que es fan servir sovint, i de manera repetitiva, i que permeten la relació entre el
maquinari i el programari de l’ordinador. Facilita les tasques més freqüents.

Un sistema operatiu és un conjunt de programes que realitzen tasques
elementals que permeten la relació entre el maquinari i el programari de
l’ordinador.

Un sistema operatiu dirigeix els programes intèrprets o compiladors, copia arxius,
controla perifèrics, detecta errors, assigna zones de memòria a programes i dades,
gestiona les transferències d’informació internes, optimitza els recursos, etc.

En sistemes d’escriptori i mòbils els sistemes operatius solen funcionar mitjançant
interfície gràfica d’usuari (GUI). Aquest sistema actua com a intermediari entre
els programes d’aplicació i el maquinari de l’equip.

Alguns dels sistemes operatius més comuns són:

• Microsoft Windows

• GNU/Linux

• Mac OS X

• Solaris

Un mateix ordinador pot tenir instal·lat més d’un sistema operatiu i funcionar
amb cadascun d’ells. En canvi, una aplicació informàtica (programa) se sol crear
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El bit com a impuls elèctric

El nom de bit ve de cadascun
dels petits transistors que

formaven els ordinadors més
primerencs, els quals podien

tenir dos estats. Per extensió, el
bit representa cadascun dels

impulsos elementals que circulen
per l’ordinador.

ASCII

L’American Standard Code for
Information Interchange (ASCII)

és un codi estàndard per a
l’intercanvi d’informació que

assigna valors numèrics (del 0 al
127, 7 bits de longitud) a les

lletres, xifres i signes de
puntuació. Existeixen diverses
variants de codis que permeten

representar caràcters no anglesos
com pot ser la Ç, tot i que ja no

formen part del subconjunt
ASCII. Un d’aquests codis és

l’estàndard ISO 8859-1 (també
conegut com a Latin-1 o

ISO/IEC 8859-1), que és una
norma de l’ISO que utilitza 8 bits

(del 0 al 255) per proporcionar
aquests caràcters addicionals.

amb un llenguatge que utilitza recursos d’un sistema operatiu concret i, per tant,
no és compatible amb sistemes operatius diferents.

Les aplicacions informàtiques

Els programes d’aplicació són pensats per realitzar finalitats concretes i per a
usuaris que no són informàtics de professió. Són fàcils de fer servir, però només
poden fer allò per a què estan previstos, cosa que acostuma a ser més que suficient.

Hi ha una gran diversitat de programes d’aplicació. Les àrees més rellevants del
camp audiovisual en les quals proliferen els programes d’aplicació són:

• Retoc fotogràfic

• Tractament d’imatge, que permeten crear imatges noves o modificar les
preexistents.

• De modelatge 3D, que permeten crear cossos amb volum, textura i
il·luminació d’aparença real. D’animació, que permeten moure objectes.

• D’edició de vídeo o els d’edició de so, que permeten canviar les caracterís-
tiques dels vídeos i àudios.

A cavall entre les aplicacions dirigides a una finalitat concreta i els llenguatges
de programació hi ha els llenguatges autor, que permeten dissenyar i fins i
tot programar aplicacions concretes amb un cert nivell d’autonomia i amb uns
coneixements relativament limitats de programació. En una línia semblant hi
trobem els programes editors d’html, que generen i gestionen pàgines web amb
continguts multimèdia.

2.1.3 Unitats de mesura de la informació digital

El sistema d’unitats de mesura de la informació es basa en el sistema binari, en
què el bit és la unitat mínima d’informació. En aquest sistema de mesures, les
magnituds sempre són equivalències de potències de 2.

El bit (b) és la unitat mínima d’informació digital. Pot prendre el valor de 0
o 1.

Un byte equival a 8 bits. El byte es va definir com la quantitat necessària per
manipular tot el conjunt de caràcters, mitjançant un codi com l’ASCII. Aquest
valor del byte es manté avui dia, fins i tot quan es fan servir codis més amples.

Hi ha certa confusió a l’hora de parlar de bits o bytes, de megabits o de megabytes.
Realment no són el mateix. La sigla per anomenar els bits és una b minúscula,
mentre que la sigla per referir-se als bytes és una B majúscula. Això fa que sovint
es pugui caure en confusions si no es té clar si es parla de bits o bytes.
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L’arquitectura
d’ordinadors és el disseny
conceptual i l’estructura
operacional fonamental d’un
sistema informàtic, posant
especial interès en com
treballa internament el
processador.

Un byte. Font: Fcarmody (Wikimedia)

Habitualment, les mesures en informàtica s’expressen en bytes i els seus múltiples.
I cal tenir en compte que la progressió d’una magnitud de bytes a una altra va de
1.024 en 1.024, i no pas de 1.000 en 1.000. És a dir, un kilobyte són 1.024 bytes
i no pas 1000 bytes mentre que en l’escala de magnituds de bits la progressió sí
que va de 1.000 en 1.000. Així, un kilobit són 1.000 bits. Vegeu la taula ??.

Un kilobyte són 1.024 bytes i no pas 1.000 bytes.

Taula 2.2. Unitats de mesura de la
informació digital

Magnitud Equivalència

1 bit (b) Unitat mínima

1 nibble o quartet 4 bits

1 byte (B) 8 bits

1 kilobyte (kB) 1.024 B

1 megabyte (MB) 1.024 KB

1 gigabyte (GB) 1.024 MB

1 terabyte (TB) 1.024 GB

1 petabyte (PB) 1.024 TB

1 exabyte (EB) 1.024 PB

1 zettabyte (ZB) 1.024 EB

1 yottabyte (YB) 1.024 ZB

1 brontobyte (BB) 1.024 YB

1 geopbyte (GeB) 1.024 BB

2.1.4 Tipologia d’equips informàtics

Els equips informàtics tenen unes arquitectures diferents en funció de l’ús al
qual va adreçat l’equip. Segons les aplicacions i els destinataris, els equips
informàtics es poden classificar de la següent manera:

• Ordinadors personals

• Sistemes servidors

• Equips incrustats

L’ordinador personal, popularment conegut com a PC (personal computer),
és l’equip informàtic més estès i popular. Els PC abasten un ampli ventall de
funcionalitats. La majoria es basen en les plataformes dels fabricants Intel, AMD
o Mac, i amb sistemes operatius d’interfície gràfica d’usuari (GUI) i tecnologies
sense fil.

Els ordinadors personals es classifiquen en funció de les seves aplicacions de la
següent manera:

• PC d’ofimàtica. Són ordinadors d’ús típic en oficines per processar textos,
fulls de càlcul, correu electrònic, etc. Requereix les prestacions estàndards:
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gràfics 2D en resolucions normals, comunicacions de xarxa i per a internet.
Són relativament econòmics.

• Estacions de treball (workstations). Són ordinadors d’alta qualitat disse-
nyats per a aplicacions tècniques, connectats en xarxa i utilitzats principal-
ment per una sola persona. Les seves prestacions són molt específiques i de
gamma molt alta.

• PC d’ús domèstic. Els equips informàtics de la llar estan pensats per a
tasques d’ofimàtica, internet i videojocs. Les prestacions d’aquests PC són
mitjanes, sobretot en qüestió de gràfics 2D i 3D i memòria RAM per a
videojocs, tot i que no són màquines per aconseguir un alt rendiment per
a videojocs 3D.

• Portàtils. Originalment pensats per ser una oficina mòbil, avui dia ocupen
molts àmbits d’ús. Les seves prestacions van en funció de l’aplicació que
si li donarà. Els portàtils compten amb materials i components especials
pensats per a un baix consum d’energia (bateries), connexió sense fils i una
refrigeració el més eficaç possible. El seu cost és inversament proporcional
al seu pes.Portàtil. Font: Alejandro Escamilla

(Unsplash)

• Telefonia mòbil. Els telèfons intel·ligents (smart phones) són els ordina-
dors personals en més expansió. Són una fusió de molts dispositius en un
únic aparell multifuncional amb milers d’aplicacions i enormes possibilitats
multimèdia sobre internet. Els seus sistemes operatius i microprocessadors
són específics: Android, IOS, Symbian...

• Tauletes digitals. Són dispositius basats en sistemes operatius propis dels
telèfons mòbils. El boom de les tablets ha anat directament relacionat
amb l’expansió de les xarxes sense fils (wifi) i l’augment dels consum
d’audiovisuals i multimèdia. Permeten una gran mobilitat, rapidesa d’ús,
qualitat gràfica i un assortiment d’aplicacions gratuïtes de tot tipus.Telèfon intel·ligent i tauleta digital.

Font: Lauren Mancke (Unsplash

• Híbrids. Al mercat apareixen productes que són combinacions de diversos
dispositius, com poden ser els tablet PC, mescla d’ordinadors personals
portàtils i tauletes digitals.

El servidor informàtic és un altre tipus d’equip informàtic. Es tracta d’un sistema
amb un maquinari equipat d’un programari capaç de rebre peticions d’altres
màquines i donar les respostes adequades. Els servidors poden oferir un sol servei
o més d’un. En cas que els serveis necessitin una gran capacitat de processament,
poden requerir i disposar de diverses màquines per executar un mateix servei.

Els servidors operen sota l’arquitectura de client-servidor. Els servidors són
programes que responen a les peticions d’altres programes, els clients. Segons
les necessitats, el servidor pot formar part de la xarxa interna de l’empresa o pot
ser accessible des d’Internet per tota mena de clients.

Els avantatges de treballar amb servidors són:
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• Millora de rendiment

• Augment de la seguretat informàtica

• Disponibilitat sense interrupció 24 hores al dia.

Hi ha de diversos tipus de servidors especialitzats en els diferents àmbits de
processament de dades. Els servidors més usuals són:

• Servidors de fitxers, web, correu, notícies, etc.

• Servidors virtuals

• Servidors d’emmagatzematge massiu

• Servidors d’aplicacions i càlculs

Els equips incrustats (embedded systems) són equips informàtics especials inte-
grats per realitzar funcions molt específiques en un sistema electrònic superior.
Solen estar fabricats amb maquinari i programari específic per a la funció que
han de desenvolupar. Es poden trobar equips incrustats en processos de producció
industrials, control i monitorització de robots, trànsit, medicina, i de manera més
específica en GPS, navegadors, sistemes d’alarmes, etc.

Estacions de treball

Es treballa amb ordinadors d’alta qualitat fabricats per realitzar aplicacions
tècniques, connectats en xarxa i utilitzats principalment per una sola persona.

Les estacions de treball són ordinadors d’alta qualitat dissenyats per a un
funcionament òptim amb un programari específic per a la realització d’unes
tasques concretes.

Estació de treball MAC per a imatge.
Font: Tranmautritam (Pexels)

Els usos de les estacions de treball estan especialitzats en altes prestacions per a:

• Gràfics 2D i 3D

• Tractament de vídeo

• Tractament d’àudio

• Processos de càlculs intensius

La combinació d’aquestes prestacions dona com a resultat ordinadors dissenyats
específicament per a imatge, enginyeria o animació 3D, per exemple.

Les estacions de treball solen incorporar les següents característiques:

• Processadors d’altes prestacions o equips multiprocessadors
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• Subsistemes gràfics d’alt nivell

• Sistemes de doble pantalla d’alta qualitat

• Gran quantitat de memòria RAM

• Gran capacitat d’emmagatzematge

• Perifèrics especialitzats

2.2 Analògic contra digital

La dicotomia analògic-digital és una qüestió que sorgeix sempre que es tracten
temes d’informàtica, cinema, televisió o audiovisuals en general.

Els nostres sentits capten de manera analògica la realitat que ens envolta. El món
tangible és físic i, per tant, analògic. Les imatges i els sons que percebem són
analògics.

Un exemple de fenomen analògic és el so. El so d’un tro en una tempesta
elèctrica, el percebem gràcies a la vibració física de les molècules (pressió) que
s’expandeixen a través de l’aire i són captades per les nostres orelles i processades
elèctricament pel cervell.

Entenem com un sistema analògic el senyal les magnituds del qual es representen
mitjançant variables contínues, anàlogues a les magnituds que donen lloc a la
generació del senyal. I que té un fonament físic, tangible.

Un senyal analògic és un voltatge o corrent elèctric que varia de manera
suau i contínua i que es fonamenta en un component físic.

En contraposició, els sistemes digitals no treballen directament amb components
físics, sinó que funcionen amb informació. Una informació basada en la majoria
de cops en codi binari.

El senyal digital és un senyal discret basat en informació binària que pot ser
processada per l’ordinador.

La majoria de sistemes audiovisuals, de televisió, de cinema i d’animació fun-
cionen avui dia de manera digital, perquè ofereixen un món de possibilitats
il·limitades, la més fonamental de les quals és poder treballar amb ordinadors i
per tant, amb internet.
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2.2.1 Procés de conversió analògic digital

Els diversos aparells i dispositius de captació de so i d’imatge (per exemple, una
càmera fotogràfica digital) tenen un fonament analògic en una primera fase de
captació de la imatge (senyal elèctric) que transformen a senyal digital.

Per poder tractar la imatge i el so amb ordinadors cal convertir el senyal electrònic
continu analògic que capten els diversos dispositius a un conjunt de números o
valors que es representaran mitjançant un senyal digital (zeros i uns). Aquest
procés se’l coneix com la conversió d’analògic a digital.

El procés de conversió analògic-digital es realitza en 3 fases separades (vegeu la
figura 2.4).

Figura 2.4. Conversió analogic-digital

Aquestes fases són:

• El mostreig del senyal analògic. Es tracta d’obtneir valors puntuals de
tots els valors continus del senyal analògic original. En aquesta fase se
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Freqüència de mostreig

És el nombre de mostres per
unitat de temps que es pren d’un

senyal analògic per produir un
senyal discret en el procés de

conversió analògic-digital.
S’expressa en hertzs.

El soroll d’un senyal s’entén
com la distorsió: dades no
desitjades sense significat
aparent provinents d’altres
activitats que se sumen al

senyal i el modifiquen.

sostreu el senyal analògic a intervals regulars i prou pròxims per a que la
successió de mostres descrigui correctament la forma del senyal original.
Un concepte molt important és la freqüència de mostreig a la qual es
processarà el senyal. Aquesta freqüència, com més elevada és, de més
qualitat i fidelitat dota al senyal digital, però augmentarà molt notablement
el volum de dades que el dispositiu ha de gestionar. El resultat del mostreig
és un conjunt nombrós però discret i finit de valors numèrics del senyal que
estem digitalitzant.

• La quantificació. Aquest procés consisteix a expressar els valors obtinguts
durant el mostreig a codi binari per tal que es puguin tractar per ordinador.
El procés de quantificació converteix unes quantitats que pel seu origen
analògic podien prendre en principi qualsevol valor (entre un mínim i un
màxim) en unes altres que només poden prendre alguns valors determinats
aproximats. En la quantificació s’assignen el nombre de bits necessaris per
a cada mostra. Aquesta quantitat de bits determina en part la precisió de la
conversió. Si a una mostra li dediquem 8 bits (28) a la quantificació, podem
escollir entre 0 i 255 valors. En canvi, si li dediquem 16 bits (216), podem
assignar valors entre 1 i 65.536 a la mateixa mostra. Per tant, tenim més
precisió per descriure la mostra, més detall i més fidelitat.

• La codificació. Un cop mostrejat i quantificat, el senyal analògic original
ha estat convertit en un conjunt nombrós de valors numèrics binaris. En
el procés de codificació, es descriu la manera com la informació binària
és representada com un senyal elèctric per tal que es pugui transmetre o
enregistrar.

Uns aspectes importants a tenir en compte en el procés de conversió digital són:

• La relació senyal-soroll. El grau de distorisó que es produeix en el procés
de conversió entre el senyal original i el senyal resultant.

• Detecció i correcció d’errors. Malgrat la gran fiabilitat que dona la
codificació digital, els processos d’enregistrament, lectura i transmissió
introdueixen errors que poden donar lloc disfuncions. Per això, és important
realitzar un control de qualitat abans d’acabar el procés de digitalització.
Els sistemes de detecció i correcció d’errors estan basats en la idea d’afegir
redundància a les dades originals. Així, es comparen els senyals i si es
detecten errors, s’esmenen.

2.3 La imatge digital

Igual que la resta de dades que tracta un ordinador, la imatge digital no és
més que una combinació de codi binari que es mostra gràficament a través del
monitor. La imatge digital pot ser generada directament a través de l’ordinador o
bé digitalitzada de manera externa.
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El pes d’un arxiu informàtic
equival a la quantitat de bits
d’informació que conté.

2.3.1 Generació i tractament d’imatges

A l’hora d’introduir la informació visual a l’ordinador hi ha dos procediments
conceptualment molt diferents, però amb resultats relativament equiparables:

• Generació de gràfics

• Digitalització d’imatges

En les tècniques de generació de gràfics la imatge es crea directament a l’ordina-
dor. Aquest tipus d’imatges s’anomenen imatges sintètiques.

El procés més habitual de generar imatges sintètiques és dibuixant amb una tauleta
gràfica, amb un ratolí, amb un llapis òptic o amb un dispositiu semblant. I amb
un programa de dibuix d’alt nivell que té un ample conjunt de funcions de creació
i transformació de figures. En són un exemple els programes de modelatge en 3D
que permeten construir un objecte tridimensional a partir de les tres projeccions
sobre els tres plans de coordenades. Aquesta és l’opció bàsica en les pel·lícules
d’animació.

Una altra possibilitat de generar gràfics en l’ordinador és escriure codi directa-
ment en memòria mitjançant un programa (escrit, per exemple, en llenguatge C
o en assemblador) que col·loqui els bits corresponents de la manera adient per
obtenir la imatge desitjada. Això és poc operatiu i és el que fan els programes
de dibuix i de 3D amb una interfície molt més intuïtiva, però permet el màxim
control possible sobre la imatge digital.

Les tècniques de digitalització d’imatges converteixen una imatge analògica
(videogràfica, fotogràfica o de paper) en un arxiu informàtic, és a dir, en un
fragment d’informació binària que pot processar un ordinador i que, per tant, es
podrà col·locar com una part de la seva memòria RAM o desar-se en qualsevol
perifèric.

Totes les imatges de la realitat enregistrades directament amb càmeres o disposi-
tius digitals entren en aquesta categoria.

Un cop convertida en un arxiu no hi ha cap diferència entre un gràfic i una imatge:
es tracta d’una memòria de vídeo que amb l’ordinador es pot tractar i retocar
exactament igual, independentment de l’aspecte que pugui tenir per a nosaltres.
El tractament de la imatge és independent del seu origen i sovint es barregen en
un sol resultat parts provinents de la realitat amb parts construïdes directament.

Exemple de Tiranosaurus Rex integrat

Un exemple clàssic de combinació d’imatges sintètiques amb imatges digitalitzades és el
Tiranosaurus Rex del film Parc Juràssic (1993), d’Steven Spielberg. Els primers plans es
van fer amb fragments de maquetes de l’animal de mida real muntades sobre simuladors de
vol per donar-los moviments realistes, mentre que els plans generals on sortia el dinosaure
de cos sencer eren completament sintètics. La integració era inapreciable. Per tant, una
bona feina feta ja fa més de 20 anys.
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Píxel

Unitat mínima que forma una
imatge de mapa de bits. El seu

nom prové de la contracció dels
mots anglesos picture i element.

Es distingeixen dues grans branques dins de les imatges digitals en funció de
la seva naturalesa: les imatges de mapes de bits i les imatges de vectorials.
És bo conèixer les particularitats de cadascuna per poder decidir amb fonament
quin format s’adequa més a les necessitats tècniques de cada projecte. Vegeu un
exemple de mapa de bits i de vectors en la següent figura 2.5.

Figura 2.5. Exemple d’imatge de mapa de bits i vectorial

En el cas de projectes d’animació 2D per ordinador és important triar amb quin
format d’imatge es treballa, ja que les prestacions no són les mateixes. Tot i
així, la majoria de programari pot treballar amb ambdues tipologies d’imatge.
Per exemple, el programa Toon Boom Animation brinda l’oportunitat de generar
animació 2D tant a partir de mapes de bits com d’imatges vectorials.

2.3.2 Mapes de bits

Els mapes de bits són les imatges digitals més habituals. També se les anomena
imatges raster o bitmaps.

En termes generals, les imatges de mapes de bits són idònies per representar
fotografies (captades amb càmeres fotogràfiques) i imatges amb degradats tonals
en les quals la progressió de color és important. Així doncs, els mapes de bits
ofereixen un alt grau de detall.

Fotografia en format mapa de bits de
la costa Big Sur d’Estats Units. Font:

Richard Nolan (Unsplash)

Per contra, els mapes de bits perden qualitat i nitidesa quan s’escalen per sobre del
100% de la seva mida real, el seu pes sol ser major i la seva versatilitat a l’hora
de manipular-les no és tan alta com les vectorials. Un dels programes que treballa
amb mapes de bits és l’Adobe Photoshop.

La imatge de mapa de bits està formada per una sèrie de files i columnes
compostes per píxels, petits punts lluminosos que disposats de manera
seqüencial formen l’entramat de la imatge (vegeu la figura 2.6).
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Figura 2.6. Píxels d’una imatge digital

Els píxels d’una imatge venen definits, cadascun d’ells, per bits (zeros i uns del
llenguatge binari). Prenent com a exemple una imatge que només té dos colors,
blanc pur i negre pur, només cal un bit per definir cada píxel. Si el píxel que s’ha
de representar és blanc, el bit per a aquest punt conté un 0. Si s’ha de representar
el color negre, el bit conté un 1. Vegeu la figura 2.7.

Figura 2.7. Representació en codi binari d’una imatge

La quantitat de bits que es necessiten per representar cada píxel de la imatge
s’anomena profunditat de color. En el cas d’aquesta imatge en blanc i negre
pur, la profunditat de color és d’1 bit.

La profunditat de color d’una imatge és la quantitat de bits que es
necessiten per representar cada píxel.

La profunditat de color es representa matemàticament mitjançant una potència
en base 2 elevada al número de bits. En el cas més senzill, el d’una imatge
formada només per dos colors, la seva expressió és: 21. La quantitat de memòria
necessària per emmagatzemar una imatge és força gran. Per calcular el pes d’una
imatge cal multiplicar el nombre de píxels que la conformen per la seva profunditat
de color.

Seguint amb l’exemple d’una imatge formada només per dos colors, és a dir, amb
profunditat de color 21, i suposant una resolució de 640 columnes i 480 línies (la
més baixa dels ordinadors personals actuals), l’operació per a calcular-ne el seu
pes és la següent:
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Vegeu les particularitats
del color al mòdul Color,

il·luminació i acabats 2D i
3D.

640× 480 = 307.200 pixels →
307.200 bits

8
= 38.400 bytes

La resolució és la precisió de detall d’una imatge de mapa de bits. Es representa
pel nombre total de píxels per alçada i per amplada i es mesura en píxels per
polzada (ppi, en anglès), la quantitat de píxels que hi ha en una polzada (2,54
cm).

La resolució és la precisió de detall d’una imatge i relaciona el nombre total
de píxels per alçada i per amplada. Es mesura en píxels per polzada (ppi).

La memòria necessària per emmagatzemar una sola imatge augmenta cada cop
que afegim un nou bit per a cada píxel. Per exemple, per a la imatge de mapa de
bits típica, de 16.777.216 colors, es necessita una profunditat de color de 8 bits
per píxel per a cada un dels tres colors fonamentals: vermell, verd i blau. És a dir,
28 per a cadascun dels tres canals:

28 · 28 · 28 = 224 = 16.777.216 colors

O el que és el mateix:

256 · 256 · 256 = 16.777.216 colors

La informació de color de les imatges es distribueix en tres canals: un canal per al
color vermell, un canal per al color verd i un altre canal per al color blau, formant
així el color RGB propi de la síntesi de color additiva.

Tots aquests bits d’informació per representar la imatge a pantalla s’emmagatze-
men en una reserva de la zona de la memòria RAM de l’ordinador que s’anomena
memòria de pantalla o memòria de vídeo.

2.3.3 Imatges vectorials

Un gràfic vectorial és una imatge bidimensional formada a partir de diversos
vectors. Els gràfics vectorials es basen en l’ús de primitives geomètriques bàsiques
o per polígons que es generen a través d’equacions matemàtiques, com és el cas
del modelatge 3D poligonal o basat en NURBS.

Imatge vectorial de la cara de
Michael Jackson. Font: Igor Sunjic

(Wikimedia)

Un gràfic vectorial és una imatge bidimensional formada a partir de diversos
vectors matemàtics. Aquestes imatges es poden escalar i manipular de
manera molt versàtil sense perdre qualitat.

Les figures geomètriques bàsiques en les quals es basen els gràfics vectorials són:

• Els punts
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• Les línies

• Els polígons

• Els cercles i les elipsis

• Les corbes Bézier

• Les corbes spline

• Les corbes NURBS

Cal dir, no obstant, que l’ordinador al final sempre acaba representant les imatges
vectorials al monitor com a mapes de bits, ja que les pantalles estan constituïdes
per píxels.

Els avantatges de treballar amb imatges vectorials són:

• Solen requerir menys espai d’emmagatzemament que els mapes de bits.

• Es poden escalar indefinidament.

• La seva manipulació és més flexible.

• Es poden desar les transformacions i modificar-les més endavant.

Per contra, les imatges vectorials tenen certes limitacions. Els principals desavan-
tatges dels gràfics vectorials són:

• No són bons per representar fotografies o degradats tonals basats en la
captació real.

• La seva visualització per pantalla sempre ha de ser traduïda a píxels a darrera
instància.

• Requereixen un processador prou potent per realitzar els càlculs per a formar
la imatge final a pantalla.

Les principals aplicacions de les imatges vectorials són en la generació de gràfics
2D i 3D per ordinador, en els llenguatges de descripció de documents com, per
exemple, els PDF (Portable Document Format), o en les tipografies. Programes
com Adobe Animate (antic Flash), Illustrator o el mateix Maya treballen sobretot
amb gràfics vectorials.

2.4 El senyal de vídeo digital

Per digitalitzar senyals analògics es necessiten circuits capaços de llegir milers de
mostres per segon i quantificar-les.
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RGB és l’acrònim que
designa l’estàndard del

tractament del senyal de
vídeo pels seus

components, fent referència
als cables components de

vídeo.

En el cas del senyal de vídeo, el volum de dades encara és més elevat ja que l’ample
de banda del senyal de vídeo és mil vegades més gran que el del so, per exemple.

Existeixen uns protocols per homogeneïtzar el procés de digitalització de vídeo
per tal d’unificar formats. D’aquesta manera, és igual quin sigui l’origen del senyal
de vídeo (si PAL, NTSC o SECAM) ja que se seguiran els mateixos procediments
per crear el senyal digital.

Aquests protocols estableixen que s’ha de prendre com a referència de senyal
analògic original el senyal de vídeo per components, que treballa amb la
luminància (Y) i les dues crominàncies (V=R-Y i U=B-Y) per separat, i que la
freqüència de mostreig estàndard per digitalitzar la luminància és de 13,5 Mhz.

Per al cas dels sistemes de vídeo amb resolució 16:9 s’augmenta la freqüència de
mostreig d’Y fins a 18 Mhz.

Diversitat de senyals de vídeo

El senyal de vídeo analògic pot prendre forma en diversos formats. Un d’ells és el vídeo
compost i un altre el vídeo per components.

El senyal de vídeo per components és aquell que es divideix en dos o més components.
Popularment, s’utilitza per referir-se a la informació de vídeo analògica que és transmesa
o guardada en tres senyals separats. El vídeo per components contrasta amb el vídeo
compost, on la informació de vídeo està combinada en un sol senyal de nivell únic. El
vídeo per components no porta informació d’àudio i porta els impulsos de sincronisme per
separat.

El resultat de la digitalització del senyal de vídeo són una sèrie de formats que
s’expressen relacionant la freqüència de mostreig emprada per a cadascun dels tres
senyals del vídeo per components.

Formats de vídeo digital

El format bàsic de vídeo digital és el 4:2:2, amb una quantificació de bits per píxel (210).
Aquesta relació numèrica ens indica que el senyal de lluminància (Y) s’ha mostrejat en una
freqüència el doble de gran (13,5 Mhz que els senyals de crominància V i U (6,75 Mhz).

D’aquesta manera, es poden trobar diversos formats de vídeo digital. Alguns exemples:

• 4:4:4, per a aplicacions que requereixen una altíssima qualitat de color com poden ser els
chroma.

• 4:1:1, per a senyals que pesin menys.

• 4:2:0, que és el format estàndard per a la difusió de vídeo digital.

2.4.1 La relació d’aspecte

La relació d’aspecte (en anglès, aspect ratio) és un concepte que descriu les
dimensions d’un format audiovisual.

La relació d’aspecte relaciona l’amplada amb l’alçada del format.
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Vegeu els formats
cinematogràfics en la
secció “Formats i suports
cinematogràfics” d’aquest
mateix apartat.

La relació d’aspecte es pot expressar de diverses formes en funció del mitjà, però
sempre indica el mateix: la relació de punts o píxels d’alçada per amplada.

De vegades s’expressa abans l’amplada, i de vegades l’alçada. El que ha de quedar
clar és que el format audiovisual, ja sigui televisiu, de vídeo o de cinema, és sempre
apaïsat, més ample que alt.

Així, trobem que en vídeo o televisió és habitual expressar la relació d’aspecte
amb expressions com 4:3, 16:9, etc. Prenent com a exemple el format panoràmic
16:9, aquest valor indica que per a 16 píxels d’amplada n’hi haurà 9 d’alçada.

En cinema la relació d’aspecte se sol expressar relacionant una unitat d’alçada per
la quantitat d’amplada, com per exemple 1:1,85. Aquesta relació ens indica que a
1 píxel o punt d’alçada li corresponen 1,85 punts o píxels d’amplada.

Un altre factor a tenir en compte és la mida i proporcions del píxel: pot ser
quadrat (square pixel), panoràmic, anamòrfic..., en funció de la relació d’aspecte
i la resolució del format.

Les relacions d’aspecte més habituals per a vídeo i televisió són:

• Format quadrat 4:3, l’estàndard “antic” de televisió

• Format panoràmic 16:9, l’estàndard actual de senyal d’alta resolució

• Altres formats basats en cinema

Vegeu en la figura 2.8 les proporcions de pantalla en funció de la relació d’aspecte.

Figura 2.8. Proporcions de pantalla en funció de la relació d’aspecte

El senyal de vídeo i televisió d’alta definició (high definition, HD) permet veure la
imatge amb molta més resolució. La imatge és més detallada, més nítida, de més
qualitat, i això també permet veure el senyal de vídeo en pantalles més grans i de
més a prop, sense que es percebi l’entramat de les emissions en format estàndard.

El senyal d’alta definició (HD) permet veure la imatge amb molta més
resolució, més detallada, més nítida, de més qualitat.

El format apaïsat de l’HD (16:9) s’adapta molt millor a la fisiologia humana dels
ulls i proporciona la sensació de tenir una visió molt més àmplia. L’alta definició
també aporta millores en aspectes relacionats amb el so. Per tenir l’alta definició,



Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 110 Gestió del projecte d'animació

tant l’emissor (canal de televisió, consola de videojocs, portal d’internet) com el
receptor han de disposar de la tecnologia.

Fins fa poc el senyal estàndard de vídeo digital es basava en el senyal digital vídeo
(DV), que presenta una resolució de 576 píxels d’alçada per 720 píxels d’amplada,
amb un total de 414.720 píxels a 25 vegades per segon (25 fps corresponent al
sistema PAL).

El senyal HD es presenta bàsicament en dos possibles formats per a emissió de
televisió:

• 720p50: 720 x 1.280 píxels = 921.600 píxels, a 50 vegades per segon
(progressiu).

• 1080i25: 1.080 x 1.920 píxels = 2.073.600 píxels, a 25 vegades per segon
(entrellaçat).

És a dir, que l’HD ofereix, en qualsevol dels dos formats, fins a cinc cops més
informació que la que ofereix el senyal DV. La diferència entre progressiu (p) i
entrellaçat (i) afecta sobretot l’emissió del senyal HD en televisió. La diferència
rau en el sistema en què es conforma la imatge.

• En el mode progressiu s’envia una imatge sencera descomposta en 720
línies cada 1/50 de segon. En imatges amb moviments ràpids, el format de
720 p dóna més fluïdesa i més estabilitat a la imatge que el format 1.080 i.

• En el mode entrellaçat la imatge es descompon en 1.080 línies però cada
1/50 de segon el que s’envia (i es reprodueix) és la meitat d’aquestes línies.
Primer s’envien, i es mostren, les 540 línies parells i després les 540 senars. I
és l’ull el que les integra com un tot. Però, de fet, la realitat és que tenim una
imatge sencera cada 1/25 de segon. En imatges estàtiques o quasi estàtiques
(moviments lents) el format 1.080 i aporta més nitidesa i detall a la imatge
que no pas el format 720 p.

Pel que fa al senyal de vídeo HD per a internet és necessària, per a una
reproducció satisfactòria, una amplada de banda que permeti descarregar dades
a una velocitat d’entre 5 i 10 megabits per segon.

En general, s’utilitzen dues qualitats de vídeo en HD per a internet:

• HD 720, de 720 línies. Mida de la imatge en format 16:9, 1.280 píxels x
720 línies, en format 4:3, de 960 píxels x 720 línies. Bitrate a partir de 2,5
megabits per segon (Mb/ps) es considera que el bitrate és acceptable, tot i
que es pot efectuar a 1 o 1,5 Mb/ps en funció de les necessitats de qualitat
i de l’amplada de banda de l’usuari. En general, a internet es poden trobar
vídeos HD 720 amb un bitrate de 4 Mb/ps. (Els vídeos de qualitat estàndard
que no són HD solen tenir un bitrate aproximat de 0,5 Mb/ps,) Per a una
bona reproducció d’HD a internet calen com a mínim 24 fps. Àudio: per a
una satisfactòria reproducció de l’àudio en HD són òptimes una velocitat
de transmissió de 128 kilobits per segon (kb/ps) i una freqüència de 44
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quilohertz (kHz). Formats: s’empren diversos formats per als vídeos en
HD. Els més utilitzats són l’H.264/AACz, el Windows Media Video i el
DIVX.

• HD 1080, de 1.080 línies. Mida de la imatge en format 16:9, de 1.920 píxels
x 1.080 línies, en format 4:3, de 1.440 píxels x 1.080 línies. Bitrate a partir
de 3,5 Mb/ps es considera acceptable. En general a internet podem trobar
vídeos en HD 1.080 amb un bitrate de 6 Mb/ps. A partir de 24 f/ps. Formats:
igual com en l’HD 720, destaquen l’H.264, el Windows Media Video, i el
DIVX.

Resolucions de vídeo digital. Font:
Doorknob747 (Wikimedia)

Per sobre de l’HD hi ha les resolucions 2k, 4k, 8k, que són formats de molt alta
qualitat emprats en el cinema digital i, gradualment, en alguns formats domèstics
com els discs Blu-ray a 4K. Vegeu en la figura 2.9 la relació de les diverses
resolucions de vídeo digital.

Figura 2.9. Relació de les diverses resolucions de vídeo digital

2.5 Compressió digital

El senyal digital pur pesa molt. Per emmagatzemar les imatges digitals es
necessita una quantitat de memòria força gran. Això presenta un problema d’espai
d’emmagatzematge, però també comporta un problema d’ample de banda i de
reproducció de l’arxiu en temps real.

Per aquest motiu, es procedeix a la compressió del senyal, amb l’objectiu de
reduir la quantitat d’informació que s’ha de processar. En els projectes 3D és
vital conèixer les tècniques de compressió d’imatge, especialment en el cas de
la renderització, moment en què es tradueix tot el projecte animat a seqüències
d’imatges fixes d’altíssima qualitat.

Les diverses tècniques de compressió tenen dues finalitats principals:

• Convertir la informació en altres formes equivalents que pesin menys.

• Eliminar la redundància, és a dir, no transmetre de nou una informació
que es pot reconstruir a partir d’una altra que ja ha estat transmesa amb
anterioritat.
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Un algorisme és un conjunt
finit d’instruccions o passos
que serveixen per executar

una tasca o resoldre un
problema.

Dins de la compressió digital, es distingeixen dues branques de compressió
diferents:

• La compressió sense pèrdua. Consisteix a codificar la mateixa informació
però de manera diferent, intentant reduir el pes de l’arxiu. S’utilitza sobretot
per a aplicacions en la que es necessita de la màxima rigorositat i fidelitat
del senyal, com poden ser aplicacions científiques, mèdiques o de control
aeronàutic. Un exemple més mundà de compressió sense pèrdua són els
programes zip que permeten reduir les dimensions dels arxius per a poder-
los enviar més ràpidament.

• La compressió amb pèrdua. Aquest tipus de compressió es basa en
la premissa que no cal mostrar més informació que la que l’usuari és
capaç d’apreciar. En aquest grup hi inclouríem els mp3 de música. A la
compressió amb pèrdua un concepte important és el bit rate: la taxa de bits
amb què les dades s’emmagatzemen o es transmeten. Aquesta magnitud va
lligada amb la qualitat de vídeo: un bit rate elevat aporta un senyal de més
qualitat, però ocupa molt més ample de banda per transmetre’s. El bit rate
pot ser constant o variable.

Els còdecs són els algorismes encarregats de la compressió i la descompressió
dels arxius que s’han de comprimir. El procés de compressió no es fa sempre en
temps real, sinó que es poden utilitzar ordinadors especialitzats més potents per
obtenir millors resultats i una compressió més gran. Quant a la descompressió, sí
que és important tenir present la velocitat en què es produeix ja que és l’usuari qui
l’executa i, per tant, qui ha d’esperar que finalitzi la tasca.

Avui dia, és habitual treballar amb vídeo amb els ordinadors personals, a internet
i en qualsevol àmbit de comunicació digital que funcionen a qualitat MPEG, entre
d’altres, en temps real i a plena pantalla. Això és possible gràcies a la compressió
que Quick Time, d’Apple, i el vídeo en format .avi, de Microsoft Windows, van
introduir en el seu moment.

La compressió actual és una barreja de tècniques que sovint són adaptatives, que
canvien en funció del contingut que s’ha de comprimir. Amb l’aplicació successi-
va de diverses tècniques es poden aconseguir compressions extraordinàries.

2.5.1 Compressió de la imatge fixa

La compressió d’imatges fixes s’anomena compressió intraframe, ja que afecta
tan sols a un fotograma. Hi ha diverses tècniques per comprimir. Algunes són
més senzilles i d’altres, més complicades.

Les tècniques de compressió d’imatges fixes més habituals són:

• Tècniques simples. Aquí s’inclouen les tècniques de compressió més sen-
zilles, com ara el retall d’informació, l’indexat de colors o les codificacions
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ISO

L’Organització Internacional per
a l’Estandardització (ISO) és una
organització no governamental
composta per diferents
representants d’organismes de
normalització de més de 150
països. La seva funció és
elaborar estàndards i normes
internacionals per a la indústria i
el comerç.

RL o LZW (algorismes de compressió de diferents desenvolupadors), que
funcionen molt bé per comprimir imatges sintètiques amb àmplies zones
del mateix color. Un exemple de tècniques simples és el format GIF de
CompuServe, que fa servir una tècnica d’indexat de colors que tradueix la
imatge a una paleta generalment de 256 colors, per posteriorment aplicar
una tècnica LZW. O el format PNG (Portable Network Graphics), que
aplica directament una tècnica LZW a una imatge sense indexar i que pot
tenir molts colors. El PNG és un format sense propietari.

• Tècniques interpolatives. Es basen en la transmissió d’un subconjunt del
total de píxels de la imatge i la posterior restitució dels píxels suprimits
mitjançant determinats algorismes d’interpolació.

• Tècniques predictives. Connsisteixen a emmagatzemar informació d’un
determinat element (píxel, línia, fotograma o mostra de so) i emprar-lo per
preveure, desant les diferències, el següent element. Per tant, el procés
de descodificació va reconstruint cada element a partir de les diferències
amb els anteriors, cosa que pot fer que els errors es vagin acumulant. Per
evitar això, aquestes tècniques inclouen posades a punt de la informació
periòdiques.

• Tècniques de transformada. Es basen en transformacions que conver-
teixen la informació a una forma equivalent però que permet una major
compressió. Tota transformada té una inversa que fa reversible el procés.
Una tècnica de transformada serà efectiva si aconsegueix bons resultats amb
càlculs fàcils d’implementar i que funcionen ràpidament.

• Tècniques de codificació estadística. Aprofiten la distribució estadística
dels valors a la imatge o al conjunt de dades resultant d’una compressió
anterior per reduir el nombre de bits necessaris. En general, codifiquen els
valors més freqüents amb un nombre menor de bits i els més rars, amb un
nombre major. Amb això, el nombre total de bits necessaris es redueix.
També s’anomenen de codificació entròpica.

La majoria de formats fan una combinació de les diverses tècniques. N’és un
exemple el popular format JPEG (Joint Photographic Experts Group), un conjunt
estàndard d’algorismes definits per un grup de l’ISO (International Standard
Organization), que implementa una rera l’altra les diverses tècniques intraframe:
transformada discreta, codificació RL, codificació estadística, entre d’altres. Els
programes que l’incorporen permeten escollir el nivell de compressió: a més
qualitat, arxiu més gran. Internament, l’algorisme JPEG implementa les seves
diverses tècniques de la manera més adient per obtenir el resultat desitjat.

2.5.2 Compressió de vídeo digital

Emmagatzemar i processar senyal de vídeo digital requereix d’una quantitat de
memòria força gran. El processador central o el processador gràfic es poden
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col·lapsar davant un volum de dades molt elevat que s’han de representar a temps
real.

En la compressió de vídeo s’empren, en primer lloc, tècniques d’imatges fixes
seguides de tècniques específiques per a la detecció de redundàncies entre foto-
grames.

La redundància temporal entre fotogrames consecutius permet noves tècniques de
compressió per a la imatge en moviment, conegudes com a tècniques d’estimació
de moviment (motion compensation) compressió interframe.

La tolerància visual amb la imatge en moviment de les persones és més alta que
amb les imatges fixes. És a dir, amb el vídeo es té menys temps per fixar-se en
una imatge en concret i, per tant, no som tan audaços a detectar detalls. Aprofitant
aquesta circumstància, es pot jugar amb la compressió que elimina la informació
redundant entre dos o més fotogrames adjacents.

Es tracta de crear el nou fotograma amb el màxim possible d’informació de
l’anterior. El problema que es presenta amb una imatge de vídeo real és definir
quines parts són realment estacionàries, les redundants en diversos fotogrames,
tenint en compte que el soroll pot modificar imperceptiblement un color i donar un
valor digital diferent. Per minimitzar aquest soroll es divideix la imatge en blocs i
s’analitza la seva evolució al llarg del temps: la tècnica de comparació de blocs.

Aquest tipus de tècniques de compressió solen codificar la informació sencera dels
fotogrames clau, cosa que s’acostuma a fer cada 10 o 15 fotogrames. És a dir, els
fotogrames intermitjos enmig dels claus se’ls comprimeix eliminant la informació
redundant.

Hi ha molts algorismes diferents de compressió d’imatge en moviment com poden
ser Cinepak, RealVideo, Sorenson, DivX, OGG, Theora, VC-1 etc. Però la
majoria es basen o són compatibles amb els estàndards MPEG.

La compressió MPEG

El “grup d’experts en imatges en moviment” Moving Pictures Experts Group
(MPEG) és un grup vinculat a l’ISO encarregat del desenvolupament de normes
de codificació per a àudio i vídeo, en forma d’estàndard.

Aquest estàndard de codificació de vídeo es caracteritza per definir-se per nivells,
compatibles però adreçats a aplicacions diferents. L’MPEG treballa amb tres
tipus de fotogrames en algunes de les seves versions. Aquests fotogrames són:

• Imatges intra (I). Es codifiquen íntegrament.

• Imatges predictives (P). Es calculen a partir de les imatges I o P.

• Imatges bidireccionals (B). Es calculen per interpolació lineal, és a dir, fent
un promig a partir de les imatges I o P més properes, anterior i posterior.

L’MPEG es defineix per un seguit de normes que es defineixen en diferents
nivells de codificació:
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• MPEG-1. Codificació d’imatges en moviment amb àudio associat per
l’emmagatzematge de multimèdia a 1,5 Mbit/s. Va ser la primera MPEG
compressora d’àudio i vídeo. Va ser dissenyada perquè les imatges en
moviment i el so es poguessin codificar dins de la taxa de bits d’un CD
(disc compacte). Inclou el conegut MPEG-1 Audio Layer III (MP3), format
de compressió d’àudio digital.

• MPEG-2. La norma MPEG-2 és l’estàndard de la difusió d’imatge en
moviment tant en la televisió digital per satèl·lit, cable o terrestre (TDT) com
en els sistemes editorials basats en el DVD. La resolució principal de les
seves imatges és de 720x57, però inclou altres tres nivells des dels 352x288
de baixa resolució fins als 1.440x1152 d’alta resolució en format 4:3 (HDTV
4:3) o els 1.920x1152 d’alta resolució en format 16:9 (HDTV 16:9). Els
discos Blu-ray suporten com a mínim els còdecs MPEG-2, H.264/AVC
i SMPTE VC-1. Aquests dos darrers, derivats de diverses maneres de
la norma bàsica MPEG i més sofisticats, són els que permeten arribar a
resolucions de 1.080 línies.

• MPEG-4. Codificació d’objectes audiovisuals. Dins d’aquest estàndard
s’hi inclouen continguts d’àudio i vídeo i continguts avançats. Utilitza
eines més avançades i més complexes per arribar a factors més alts que
a l’MPEG-2. S’acosta a aplicacions gràfiques d’ordinador. I en un context
més complex, l’MPEG-4 es converteix en un processador de renderització
i la sèrie de bits comprimida descriu formes i textures de superfícies
tridimensionals. Dins l’MPEG-4 part 10 s’inclou el còdec de vídeo d’alta
compressió H.264, estàndard actual per a la codificació de vídeo.

• MPEG-7. Interfície de descripció de contingut multimèdia. Consisteix
en una representació estàndard de la informació audiovisual que permet la
descripció de continguts.

• MPEG-21. Infrastructura multimèdia. Proporciona protecció i gestió de la
propietat intel·lectual.

Disc Blu-ray. Font: (Pexels)

Més recentment, MPEG ha començat a seguir estàndards internacionals que
suporten múltiples tecnologies MPEG per a alguna forma d’aplicació multimèdia,
interactivitat i streaming més enllà del senyal de vídeo. Els més rellevants són:
MPEG-A, MPEG-B, MPEG-C, MPEG-D, etc.

2.6 Formats i suports cinematogràfics

El cinema està vivint actualment el fi de la transició del sistema analògic cap
al sistema digital. S’espera que en poc temps, tot el procés d’enregistrament,
producció, postproducció, distribució i exhibició sigui ja plenament digital.

Tot i així, les resolucions i les relacions d’aspecte d’arxiu digitals són derivades
en gran part dels formats de pel·lícula de cel·luloide analògica de tota la vida.
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El cel·luloide és el material
creat a partir de

nitrocel·lulosa i càmfora, a
més de tints i altres agents,

amb el qual es fa la
pel·lícula per a cinema.

2.6.1 Cinema analògic

Des dels inicis del cinema fins a l’any 2000, el cinema s’ha fet analògicament
mitjançant pel·lícula de cel·luloide, enregistrant-la analògicament, revelant-la
amb químics, editant-la de manera artesanal (tallant literalment la pel·lícula
amb guillotina i enganxant-la amb cinta adhesiva) i fent-ne les còpies físiques
necessàries per a distribuir-les en bobines a les sales de cinema.

Formats de cinema analògic

Els formats típics de la pel·lícula de cinema prenen com a punt de partida el format
del negatiu de la pel·lícula i la relació d’aspecte (aspect ratio) del fotograma, les
seves mides d’alçada per amplada.

Tradicionalment, l’amplada del negatiu ha servit per donar-li nom al format de
pel·lícula. Per aquesta raó, la pel·lícula de 35 mm, l’estàndard del cinema
analògic, s’anomena així perquè el negatiu es talla en tires que medeixen 35 mm
d’amplada, amb quatre perforacions per fotograma en ambdós costats per a una
reproducció a 24 fps. Vegeu la figura 2.10.

Pel·lícula de cel·luloide de 35 mm.
Font: Ashley Pomeroy (Wikipedia)

Figura 2.10. Negatiu de 35 mm

Els formats estàndard de pel·lícula són:

• Pel·lícula de 8 mm

• Pel·lícula de 16 mm

• Pel·lícula de 35 mm

• Pel·lícula de 70 mm

La relació d’aspecte en cinema s’expressa relacionant una unitat d’alçada per la
quantitat d’amplada, com per exemple en 1:1,85. Aquesta relació ens indica que
per a 1 píxel o punt d’alçada li corresponen 1,85 punts o píxels d’amplada.

Un cop definida la mida del negatiu, un altre aspecte molt important a l’hora
d’entendre els formats és l’espai real de negatiu i la seva relació d’aspecte
utilitzats per representar i projectar la imatge. Vegeu la figura 2.11.

Els formats de relació d’aspecte de cinema més habituals són:
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Primeres projeccions
digitals

La primera projecció d’un film
de cinema digital als Estats Units
va ser Star Wars Episode I, al
voltant de l’any 2000.
Posteriorment, la pel·lícula
Fantasía 2000 va inaugurar les
projeccions digitals a Espanya.

• Format acadèmic Flat: 1:1,375, semblant al format quadrat 4:3 de televisió.

• Format panoràmic (widescreen): 1:1,85

• Format CinemaScope: 1:2,39

• Format Super35 (fullscreen), del qual se’n pot extreure la versió Flat i
panoràmica.

Figura 2.11. Relació de formats segons la relació
d’aspecte

2.6.2 Cinema digital

La cinematografia digital és l’especialitat de cinema que utilitza la tecnologia
digital per enregistrar, distribuir i/o projectar pel·lícules. Es caracteritza per l’alta
resolució de les imatges i les altes prestacions en el tractament de la imatge,
sobretot en els aspectes de postproducció.

Tot i així, el cinema analògic basat en pel·lícula de cel·luloide continua tenint més
resolució quant al matís del color, que és més natural i pur. A dia d’avui, encara
són bastants els cineastes que es resisteixen a canviar la textura d’imatge que
aporta el cinema analògic per la “perfecció” d’imatge del digital.

L’any 2015 la immensa majoria de sales de cinema catalanes, al voltant del 90%,
ja treballaven en format de cinema digital. En termes absoluts, Catalunya compta
amb 671 sales de cinema digitals de les les quals 170 són amb sistema de projecció
3D.

El cinema digital s’enregistra utilitzant una representació digital de la brillantor
i el color de cada píxel mitjançant càmeres digitals com poden ser la Red One,
Epic, Scarlet X de Sony, les càmeres del fabricant Arri, com ara Arri Alexa, o les
Canon Eos C300, entre d’altres, que han fet un salt de la fotografia cap al vídeo i
cinema professional. En el cas de l’animació, l’enregistrament de les imatges no
és un aspecte gaire rellevant ja que les imatges es creen des de zero.

Càmera digital Canon EOS 5D
Mark-II. Font: Charles Lanteigne
(Wikimedia)Un cop realitzada la pel·lícula de cinema digital, es distribueix via disc dur o via

satèl·lit a les sales de cinema per exhibir-se mitjançant un projector digital.
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Formats de cinema digital

Arran de l’auge de les tecnologies digitals en el cinema, apareix el Digital Cinema
Initiatives (DCI), un organisme format per les grans majors, com Disney, Fox,
Paramount, Sony Pictures Entertainment, Universal i Warner Bros Studios, per
establir les especificacions tècniques i de qualitat del cinema digital.

Seguint les indicacions del DCI s’ha estandarditzat el Digital Cinema Package
(DCP) com la col·lecció d’arxius digitals estàndard per emmagatzemar i trans-
metre cinema digital, àudio, imatge i flux de dades. Per entendre’ns, el DCP és
l’equivalent digital d’una pel·lícula de cel·luloide de 35 mm.

El Digital Cinema Package (DCP) representa l’estàndard de formats
d’arxiu digitals per al cinema digital.

A partir de les indicacions del DCI, s’han implementat altres especificitats relacio-
nades amb la sincronia aportades per la Society of Motion Pictures and Television
Engineering (SMPTE). A més a més, el DCP actual també suporta l’antic format
de cinema digital Interop.

L’estructura habitual que conformen els arxius compilats en l’estàndard DCP és:

• Arxius de gran resolució (2K, 4k, 8k) i pes (de l’ordre de gigabytes)

• Format MXF (Material Exchange Format) d’àudio i vídeo per separat

• Arxius auxiliars en format XML

Els arxius MXF contenen les seqüències de dades comprimides per reduir-ne el
pes i, a més, estan codificades i xifrades digitalment per protegir-se contra la
pirateria.

Els arxius de reproducció DCP d’imatge admeten tres formats basats en 2k i 4k
(actualment s’està introduint el 8k). Aquests tres formats d’imatge que componen
el DCP són:

• Flat, semblant al Full HD, de resolució 1998 x 1080 i una relació d’aspecte
equivalent a 1:1,85 del film de 35 mm.

• Full, màxima resolució del format, 2048 x 1080, més ample que el Flat.

• Scope, el format més panoràmic (2048 x 858) i equivalent al 1:2,35 del film
de 35 mm.

La part d’imatge digital que integra els arxius MXF sol anar comprimida en
format JPEG 2000, i la part d’àudio, en PCM lineal. El format JPEG 2000,
l’extensió del qual és .jp2, és una evolució del popular JPEG amb la intenció
d’adaptar-lo a nivells de compressió més grans i a la càrrega progressiva de les
imatges. La majoria de programes professionals, com l’Adobe Photoshop, poden
treballar amb aquest format.
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El format DCP també s’utilitza per emmagatzemar contingut estereoscòpic per a
la projecció 3D dels films en les sales de cinema, a 48 fps.

Aquests arxius que conformen el DCP estan pensats perquè puguin ser reproduïts
exclusivament per projectors digitals de cinema.

2.6.3 Sistemes estereoscòpics

Els sistemes estereoscòpics es basen en la visió real dels éssers humans, que es
fonamenta en la visió binocular produïda pels dos ulls. Aquesta visió binocular
produeix la sensació d’imatge en tres dimensions al ser processada pel cervell.

Entenem l’estereoscòpia com les tècniques capaces de recollir informació
visual tridimensional o de crear la il·lusió de profunditat en una imatge
bidimensional.

Per tant, els sistemes estereoscòpics en cinema són aquells que permeten enregis-
trar i projectar el film creant la sensació de 3D en l’espectador. La projecció 3D
no té res a veure amb si la pel·lícula s’ha enregistrat amb actors reals, si és de
cinema, o feta amb animació 2D o en animació 3D.

Una imatge estereoscòpica es compon de dues imatges no del tot superposades
amb una diferència mínima entre si. Els sistemes estereoscòpics s’encarreguen
d’enregistrar dues versions de la imatge i projectar-les de manera que l’espectador
percebi aquestes dues imatges com una de sola, amb sensació de profunditat i
tridimensionalitat.

Una imatge estereoscòpica es compon de dues imatges no del tot
superposades amb una diferència mínima entre si.

La creació d’aquestes dues imatges duals es realitza en el procés de producció
del film. Normalment, es filmen amb almenys dues càmeres que van capturant
al mateix temps les imatges però amb una angulació, col·locació i punt de vista
diferent. Un dels sistemes estereoscòpics d’enregistrament més usat és el Fusion,
que James Cameron va fer servir en el film Avatar (2009).

Pel que fa a la projecció del senyal estereoscòpic, es necessita un sistema de lents
perquè l’espectador pugui percebre la tridimensionalitat a partir de la projecció de
les dues versions d’imatge del film. Existeixen diversos sistemes de lents 3D. Els
més habituals són:

• Sistema de lents anaglífiques. Basat en lents anaglífiques que usen dos
colors diferents, generalment vermell i blau, per filtrar les imatges d’un film
3D. Cada ull veu un color diferent i el cervell uneix les imatges en una de
sola. Si es mira el film sense les ulleres es veu a pantalla una imatge doble
de color blau i vermell. És el sistema més antic. Vegeu la figura 2.12.
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Un anàglif és una imatge
formada per dues

representacions d’un mateix
objecte, l’una en blau i l’altra

en vermell, no exactament
superposades, de tal

manera que, mirada amb un
anaglifoscopi, dona la visió

en relleu de l’objecte.

La polarització és el
fenomen que consisteix a
conferir una direcció ben
definida al camp elèctric

que caracteritza les ones
que formen la radiació.

LCD (Liquid Crystal Display )
és l’acrònim anglès de

‘pantalla de cristall líquid’.

Figura 2.12. Sistema de lents anaglífiques

• Sistema de lents polaritzades. Segueix els mateixos principis de funciona-
ment que les lents anaglífiques, però en comptes de lents de colors s’utilitzen
lens polaritzades que deixen passar solament la llum específica per a cada
ull. Vegeu la figura 2.13.

Figura 2.13. Sistema de lents polaritzades

• Sistema de lents actives LCD. Aquest sistema connecta les lents directa-
ment a pantalla mitjançant un connector de senyal sincronitzat estereoscòpic
i un receptor de senyals infrarrojos. El projector indica a les lents (fetes
de cristall líquid) quan s’han d’enfosquir per a cada ull per tal de rebre la
informació en successions tan ràpides que són imperceptibles. Amb aquest
sistema es genera una experiència molt més real. Vegeu la figura 2.14.

Figura 2.14. Sistema de lents
actives LCD

Un altre sistema de projecció 3D derivat dels anteriors és l’IMAX 3D, de resolució
i definició molt més elevades que el cinema convencional. El seu sistema es basa
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en un negatiu de 70mm projectat en una gran pantalla, habitualment ovalada, de
22 x 16,1 m.

2.7 Requisits tècnics del projecte 2D

Per dur a terme un projecte d’animació clàssica 2D es necessita un equipament
específic per realitzar l’animació analògica.

L’equipament estàndard per un projecte d’animació clàssica és:

• Taula retroil·luminada amb sistema de pegbars

• Material de dibuix, com ara paper perforat i acetats

• Escàner

• Càmera truca

• Càmera fotogràfica digital o càmera de vídeo

• Trípode

• Focus d’il·luminació

Vegeu una estació d’animació clàssica a la figura 2.15.

Figura 2.15. Estació d’animació clàssica

Pel que fa als projectes d’animació 2D per ordinador, l’equipament necessari
habitual en una producció és:

• Estació de treball amb bon processador, bona RAM i targeta gràfica de
qualitat
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L’antic Flash

Adobe Animate és el nou nom
del popular Flash, un potent

programa de creació de
continguts vectorials animats 2D
amb llarga tradició en el mercat.

Fins fa pocs anys, Flash era
l’estàndard de contingut animat i

vídeo per a web. Darrerament,
ha perdut aquest monopoli i el

programa se centra cada cop més
en l’animació.

• Tauleta gràfica

• Escàner

• Programari específic per a animació

Tauleta gràfica Wacom Intuos pen &
touch M. Font: Medvedev

(Wikimedia)

Tipologia de tauletes gràfiques

Al mercat s’hi pot trobar un ampli ventall de tauletes gràfiques, de tota mena i de tot
tipus de grandària i preu. Una marca amb força prestigi en el sector és Wacom. Aquest
fabricant disposa de diverses línies de tauletes especialitzades per a diverses tasques:
retoc fotogràfic, disseny d’art i il·lustració, etc. Les línies més conegudes són les Wacom
Intuos i les Wacom Cintiq, que incorporen tauleta i monitor en un sol aparell.

Dins de l’oferta de programari per a animació 2D trobem programes de codi
obert (opensource) com:

• Pencil, un programa d’il·lustració amb eines per crear animacions 2D.

• Pivot Stickfigure Animator, per crear animacions senzilles fotograma a
fotograma formades per traços de línies.

• Flipnote Studio, una aplicació gratuïta de Nintendo DSi per crear dibuixos
animats amb el llapis tàctil, afegir so i crear una animació fotograma a
fotograma.

• Vectorian Giotto, un potent programa compatible amb Animate (antic
Flash) que permet crear animacions professionals de manera senzilla.

Pel que fa al programari comercial per crear animació 2D destaquen els següents
programes:

• Adobe Animate

• Adobe Character Animator

• Toon Boom Studio

• Adobe After Effects

• Anime

• Toonz

• Motion

A part del programari específic per generar continguts animats, es necessita tota
una sèrie de programes per realitzar les altres tasques necessàries d’un projecte,
com ara el retoc d’imatges, la creació d’il·lustracions o l’edició de vídeo.

Els programes més usuals per realitzar les diverses tasques no pròpiament d’ani-
mació són:

• Adobe Photoshop
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• Adobe Illustrator

• Final Cut, Adobe Premiere o Avid

• After Effects

• Gantt Project

2.8 Requisits tècnics del projecte 3D

L’equipament tècnic per a un projecte d’animació 3D es fonamenta al voltant d’una
bona estació de treball, ja que tot el procés 3D és un procés totalment digital que
demana un maquinari potent.

Una bona estratègia per al projecte 3D és separar els ordinadors personals d’ús
administratiu i de gestió de les estacions de treball per generar contingut creatiu.
És a dir, disposar d’estacions de treball d’ús exclusiu per a les tasques a les quals
estan encomanades.

Els elements de maquinari més importants a l’hora de configurar una estació de
treball per a 3D són:

• Unitat central de processament (processador), mesurat per la freqüència en
hertzs

• Memòria RAM

• Dispositius interns d’emmagatzematge de memòria

• Targeta de so

• Targeta gràfica, fonamental per a una bona representació dels gràfics a
pantalla

Els sistemes operatius de les estacions de treball del projecte solen ser Linux, Mac
o Windows, depenent del programari amb què s’hagi de treballar i la filosofia del
projecte.

Característiques tècniques d’una estació de treball per a Maya

El programa Autodesk Maya 2017 necessita uns requisits mínims de sistema per
funcionar correctament. Aquestes especificacions tècniques són les següents:

• Sistema operatiu

– Sistema operatiu de 64 bits

– Microsoft® Windows® 7 (SP1) o Windows® 10 Professional

– Apple® Mac OS® X 10.10.5 o 10.11.x

– Red Hat® Enterprise Linux® 6.5 i 7.2 WS operating system

– CentOS 6.5 & 7.2 Linux

– Nvidia Guide per virtualització amb GRID & VMWare
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• Maquinari

– Processador 64-bit Intel® o AMD® multi-core amb configuració SSE4.2

– Targetes gràfiques testades: NVIDIA, AMD, INTEL

– RAM de 8 GB (es recomana 16 GB o més)

– Disc dur amb espai disponible de 4 GB

– Ratolí de tres botons

Vegeu totes les especificitats al lloc web d’Autodesk: www.autodesk.es.

A part de les estacions de treball, és convenient disposar del següent equipament
tècnic:

• SAI (sistema d’alimentació ininterrompuda), un sistema distribuïdor d’elec-
tricitat independent de la xarxa elèctrica comuna per tal d’evitar baixades
de tensió o avaries elèctriques que aturin de sobte tots els aparells i es perdi
la feina. Els SAI solen garantir una autonomia mínima d’uns 30 minuts,
un temps prudencial per desar els arxius i apagar els equips de manera
adequada. Habitualment els endolls dels SAI són d’un color diferent, blau
o vermell, que els endolls comuns.

• Disc durs d’emmagatzemament o memòries en estat sòlid

• Tauletes gràfiques

• Un servidor per gestionar la xarxa i compartir el projecte.

A més, en un projecte 3D es treballa amb molts tipus de programes, força variats.
Des de programes de retoc fotogràfic o il·lustració fins a programes de gestió de
processos passant per a programari específic per a generar efectes visuals.

Actualment, el fabricant Autodesk monopolitza gairebé tots els grans paquets de
programari 3D per modelar i animar, com són els programes Maya, 3D Studio Max
o l’Autocad per a arquitectura, tot i que hi ha programes d’altres fabricants com
Lightwave, Cinema 4D o Houdini que també tenen una bona porció del mercat.

Els paquets de programari 3D més populars són:

• Autodesk Maya

• Autodesk 3D Studio Max

• Autodesk Softimage XSI, en vies de desaparició

• Lightwave 3D del fabricant NewTek

• Blender, programari de codi obert

• Cinema 4D de Maxon

• Houdini de Side Effects

• Rhinoceros, de Rhino
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Vegeu les granges de
renderització a la unitat
“Renderitxació final per
capes”.

• ZBrush, per a esculpir i modelar

• Mudbox d’Autodesk, per a esculpir i modelar

• Substance, per generar textures 3D

• AutoCAD, per a disseny arquitectònic

Altres programes 3D són:

• Pov-ray

• Cheetah 3D

• Seamless3d

• Shade 3D

• Poser

• 3D-Coat

• 3DVIA Shape

Un altre tipus d’equips informàtics connectats en xarxa necessaris per a un pro-
jecte 3D són les anomenades granges de renderització: una sèrie d’ordinadors
interconnectats destinats a realitzar la renderització 3D de l’animació.

Per realitzar les altres tasques d’un projecte que no són merament 3D o d’animació
hi ha una sèrie de programes d’aplicació estàndards. Aquests programes són:

• Adobe Photoshop

• Adobe Illustrator

• Final Cut, Adobe Premiere o Avid, per a l’edició de vídeo

• After Effects, per postproducció i la composició

• Nuke, per a la composició mitjançant nodes

• Altres
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Introducció

Les pel·lícules d’animació, aquelles que necessiten efectes especials, els video-
jocs... tot això no seria possible sense el procés de renderització. A vegades, és
suficient amb una prerenderització, que després s’ha de compondre, per refinar o
integrar les imatges (pel·lícules, anuncis, cinemàtiques...); en altres (com en els
videojocs) les escenes s’han de renderitzar en temps real.

Durant aquesta unitat aprendreu els conceptes bàsics sobre la renderització, i us
introduireu en les seves tècniques.

Al primer apartat, “Motors de renderització, tractaments de llum en 3D”,
introduirem l’eina principal que farem servir; parlem del motor de renderització
Arnold, que està integrat en el programari Autodesk Maya. Es tractaran els
conceptes generals sobre els processos de generació de la renderització.

Al segon apartat, “Realització de la separació de capes i efectes de renderitza-
ció”, us iniciareu en la producció de la renderització; entenent que és fonamental
una planificació d’aquest procés. Es tractarà com plantejar la renderització d’un
pla i veureu tècniques de renderització per a postproducció.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de
l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Realitza la separació de capes i organitza els efectes de la renderització, valorant
les possibilitats de configuració dels paràmetres per al càlcul final de construcció
de la imatge.

• Tria el sistema idoni de renderització per al projecte, a partir de la valoració
dels avantatges i dels inconvenients que aporten les diferents opcions
possibles respecte a la rapidesa, qualitat i facilitat de manipulació, per a
la correcció i ajust de paràmetres.

• Realitza proves amb el sistema de renderització elegit per al projecte amb
diferents sistemes operatius i amb diferents atributs per als diversos models
(personatges, decorats i attrezzo).

• Comprova el funcionament dels efectes físics mitjançant la realització de la
renderització de partícules.

• Decideix, genera i aplica els efectes de renderització pertinents per a cada
capa als fotogrames elegits, comprovant-ne el funcionament.

• Realitza la renderització optimitzant els temps i les necessitats de postpro-
ducció, a partir de la importació de les referències dels models definitius.





Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 9 Els motors de render i el procés de renderització

1. Motors de renderització, tractaments de llum en 3D

Ja fa temps que, en major o menor mesura, les produccions audiovisuals del tipus
que siguin fan servir elements o efectes virtuals. És a dir, elements que no són
a escena, sinó dintre dels programes capaços de generar-los. Això no serviria de
gaire si no fos possible “moure” aquests personatges, objectes, escenaris o efectes
especials, de l’ordinador a les pantalles.

Podem tenir models 3D modelats correctament, texturats i animats, però generar
una pel·lícula amb aquests elements requereix una eina que molts cops està
integrada dintre dels paquets de software amb què es realitzen aquestes pel·lícules,
però el seu funcionament no és tan evident, encara que, sense ella, no hi hauria
animació en 3D, ni FX digitals a les pel·lícules, ni videojocs. Estem parlant dels
motors de renderització, el software que s’encarrega de fer els càlculs que ens
permeten veure aquestes imatges sintètiques, escenaris i personatges digitals en
un format amb un acabat estètic.

Per tal de generar imatges, a partir d’objectes 2D o 3D, ja siguin fixos o
animacions, necessitem un motor de renderització, que és el programari o
software que s’encarrega de fer els càlculs de les dades que hi ha a una escena,
facilitades pel programari d’edició (com ara llums, càmeres, geometria,
shaders, textures...), per tal de generar-les.

Davant la càmera digital hi ha un escenari, uns personatges i una il·luminació que
són, com passa al món real, el que ens permet veure aquest món digital. Ara
bé, aquesta llum interactua amb els objectes, generant ombres i, alhora, aquests
objectes estan “fets” d’uns materials que també reaccionen a la llum segons les
seves característiques; donant valors de difusió, reflexió i refracció de la llum, que
les suavitzen o les tinten.

Per molt senzilla que sigui l’escena que tenim al davant, pot generar uns càlculs
molt costosos, en termes de temps i, per descomptat, econòmics. Per això els
enginyers de les empreses que dissenyen aquest software, tracten d’implementar
als seus motors algoritmes capaços de fer aquests càlculs, de la manera més ràpida
i eficient possible. Al mateix temps, es persegueix la simulació del comportament
físic de la llum al més acuradament possible.

Així, renderitzar un píxel de l’escena implica que el motor ha d’interpretar les
diferents dades dels elements que hi ha i comunicar-les a la GPU (Graphics
Processing Unit).

També és possible el processament d’aquestes dades directament a la CPU
(Central Processing Unit), és a dir, al processador de l’ordinador; però es una
solució, en termes de rendiment, poc òptima.
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Trobareu més informació
sobre els mapes Diffuse,

Specular, Bump, Normal i
Ambient Occlusion, en el

punt “Espais de colors,
textures i materials”,

d’aquest mateix apartat.

Recentment, han aparegut motors de renderització que permeten un processa-
ment híbrid d’aquestes dades fent servir al mateix temps CPU i GPU de l’or-
dinador, que és l’encarregada del processament d’aquestes dades per a l’obtenció
d’imatges, ja siguin fotorealistes o no.

Els motors més potents són els anomenats físics, o PBR (Physically Based
Renderers), que permeten nivells de realisme cada vegada més indistingibles dels
reals enregistrats per una càmera.

Els motors físics o PBR (Physically Based Rederers) estan basats en models
i materials que simulen els comportaments reals de la llum. Amb aquestes
tècniques d’il·luminació pretenen aconseguir renderitzacions molt acurades
i fotorealistes.

Actualment, gairebé tots els motors de renderització comercials són motors físics,
també coneguts com a PBR. Aquests estan basats en algoritmes que simulen las
lleis físiques que afecten la llum i les reaccions dels materials dels objectes amb
què la llum es troba:

• Pel que fa als models de simulació de la llum, els nous algoritmes PBR
tracten de seguir correctament les lleis físiques i els patrons de distribució
que la llum segueix en el món real; com ara la llei de la conservació de
l’energia, que ens diu que, per exemple, en el cas dels reflexos especulars,
no poden reflectir més llum de la que els arriba.

• Pel que fa al material dels objectes, estan definits de manera curosa
perquè també reaccionin a la llum de tal com ho farien a la realitat. Els
PBR distingeixen bàsicament entre dos tipus de materials: metàl·lics i no
metàl·lics. Aquest últims estan reforçats per uns mapes que veurem més
endavant, que són principalment, els Diffuse o Albedo Map, l’Specular, el
Normal i el Metallic.

Aquest tipus de mapes s’acostumen a generar des de programaris com el Substance
Designer, el Substance Painter o el Quixel. Aquest sistema no només s’està fent
servir actualment a les pel·lícules, sinó que també és molt utilitzat als videojocs.

Arnold, un motor d’Oscar

En aquesta materials treballareu amb Arnold, un motor de renderització del tipus PBR
desenvolupat per l’empresa espanyola Solid Angle, i que es caracteritza pel realisme que
aconsegueix, la seva rapidesa i la facilitat d’ús, cosa que afavoreix la seva elecció davant
d’altres motors que s’adoptaven tradicionalment.

Arnold va guanyar l’Oscar tècnic el 2017 i s’ha fet servir a produccions com Gravity, Blade
runner 2049, Guardians of the Galaxy vol.2, i a sèries com ara Game of Thrones, Westworld
o Trollhunters.

A causa dels conceptes tècnics que acostuma a fer servir el renderitzador, ajustar
els paràmetres per tal d’obtenir la màxima qualitat en el menor temps possible ha
sigut una tasca feixuga i en ocasions complexa, tot i que es van simplificant els
ajustos amb cada nova versió del motor.
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Les càustiques

Les càustiques són els efectes de
la llum reflectida o refractada per
superfícies corbes, o
translúcides, quan es projecten
sobre altres superfícies (per
exemple, la llum que travessa un
got de vidre i es projecta sobre la
seva ombra, o els reflexos de la
llum al travessar la superfície de
l’aigua en una piscina, al fons).

Caldrà que coneixeu i domineu certs conceptes i eines, com el Linear workflow,
que és l’espai de color on treballa el renderitzador. O el Sampling, que consisteix
en definir els paràmetres per tal d’optimitzar la presa de dades de l’escena i fer
una interpretació final en forma d’imatge. A nivell de renderització, ambdós
determinen altres conceptes importants, com Diffuse, Specular, Transmission
o SSS; que ens permeten el control del nivell de soroll, ja sigui en materials
translúcids o reflectits.

1.1 Classificació dels motors de renderització

Una primera classificació seria pel tipus de processament; és a dir, caldria tenir
en compte si el motor fa:

• Un preprocessament. Propis de les produccions audiovisuals i la visualitza-
ció arquitectònica o de producte.

• La renderització en temps real. Aquells que estan integrats als Game
engines (com Unity, Unreal, CryEngine...) i es fan servir a les produccions
de videojocs.

També es poden classificar pel tipus d’algoritme que fan servir per al càlcul de la
llum a l’escena. La majoria dels motors que hi ha actualment al mercat fan servir
majoritàriament tres tècniques:

• Rasterització: consisteix únicament en la projecció de la geometria de
l’escena a un pla 2D; és un mètode ràpid de representar elements 3D en
una imatge 2D, però el càlcul de llums i ombres no és massa acurat.

• Ray Casting: calcula la trajectòria dels raigs llençats des de la càmera
fins que interseca amb la superfície d’un objecte, i determina, així, quins
objectes són visibles. Aquest mètode no permet el càlcul de raigs recursius
(rebots de raigs de llum o reflexos, per exemple). Va ser un dels mètodes de
renderització als primers videojocs en 3D.

• Ray Tracing: és una evolució del Ray Casting, on els raigs llençats des
de la càmera intersequen amb els objectes de l’escena; però té en compte
efectes com la reflexió i la refracció de la llum, traçant rajos secundaris que
permeten un càlcul més acurat i l’obtenció d’imatges fotorealistes. Aquest
mètode serveix de base per a altres de més complexos, com el Photon
Mapping, que permet el càlcul d’efectes com el de les càustiques. Aquesta
precisió de càlcul té el cost de temps de renderització més llargs, i això fa que
sigui un mètode que només fan servir els motors que treballen mitjançant la
prerenderització.

D’altra banda, els motors també es poden classificar per la seva ubicació. Aquests
poden ser externs (aquells que funcionen com un programa a part del programari
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de modelatge en 3D, i que obliguen a exportar l’escena), o integrats com a plug-ins
dintre del programari de modelatge:

• Motors externs:

– KeyShot (www.keyshot.com). Com a característiques principals té el
fet de ser un motor físic (PBR) que fa servir el mètode de ray tracing
en temps real, i es pot fer servir per il·luminar escenes d’imatges HDRI
(High Dynamic Range Images) i llums físiques (Area, Point, i IES
Lights).

– Marmorset (www.marmoset.co/toolbag). El Marmorset Toolbag és
un motor físic independent o PBR, és a dir, no està integrat com a
plug-in, sinó que està basat en l’algoritme Global Illumination i fa les
renderitzacions en temps real, i com a principal característica té la seva
facilitat d’ús.

– Arnold (www.solidangle.com). És el PBR que fareu servir al llarg de
la unitat. És el motor de producció afegit actualment a Maya, que
ha substituït el Mental Ray. Destaca per ser relativament fàcil de
configurar, i molt flexible i ràpid en termes generals.

• Motors integrats (plug-ins):

– V-Ray (www.chaosgroup.com). La principal característica del V-Ray
és la seva flexibilitat: pot fer servir diferents mètodes de càlcul de la
llum, dona la possibilitat de personalitzar el nivell de mostreig dels
diferents elements de l’escena, i en l’última versió ha implementat la
possibilitat de fer el càlcul híbrid (CPU/GPU).

– Maxwell Render (www.maxwellrender.com). Es tracta d’un motor
del tipus Ray Tracing Unbiased, que fa servir un algoritme Global
Illumination i es caracteritza per un alt nivell de realisme; tot i que els
temps de renderització acostumen a ser llargs.

Imatges HDRI

Les imatges HDRI (High Dynamic Range Images) són imatges en 32 bits de profunditat de
color, captades mitjançat tècniques específiques, que permeten copsar informació lumínica,
des de les ombres més fosques d’una escena fins als punts més lluminosos. En el context
de la renderització en 3D, es poden utilitzar per il·luminar una escena virtual, simulant un
moment lumínic real. Una de les seves utilitats és il·luminar objectes 3D que després s’han
d’integrar en la mateixa escena copsada per la càmera digital.

Llums físiques

Les llums dintre dels programes 3D tracten de simular tipus de llums reals. Així, per
exemple, les area lights generen una llum més difusa, simulant la llum natural de les
finestres, o bé la de les finestres d’estudi. També hi ha les point lights, que simularien més
aviat llums com les que generen les bombetes; o les spot lights, que són llums puntuals.
Hi ha també la possibilitat de fer servir llums fotomètriques, que admeten la utilització de
perfils d’il·luminació IES, que són perfils facilitats pels fabricants d’il·luminació i que simulen
els seus productes als renderitzadors. Per a més informació sobre els perfils IES, vegeu:
www.ies.org.

Si abans fèiem una classificació segons l’algoritme, ara en descrivim una altra,
basada en l’optimització o no dels algoritmes anteriors, per tal d’agilitzar els temps
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de renderització. Per tant, segons l’optimització de l’algoritme que facin servir
per fer el càlcul, hi ha dos tipus de motor:

• Unbiased renders: és a dir, sense marge de tolerància. En el cas d’Arnold,
aquest fa servir un algoritme anomenat Brute Force, que en principi és dels
que més temps de renderització necessiten (tot i que en el cas d’Arnold es
pot optimitzar); ja que fan un càlcul de la il·luminació global a tots els píxels
del frame.

• Biased renders: fan servir algoritmes de càlcul (com ara Global Illuminati-
on, Final Gathering, Irradiance...) que es basen en un mostreig de la imatge;
és a dir, fan el càlcul sense tenir en compte tots els píxels del frame. Aquest
mostreig acostuma a ser ajustable. Això fa que aquest motors siguin mes
ràpids, però menys precisos, en principi.

Una altra característica del Brute Force és que l’únic artefacte que haurem de
corregir mitjançant l’ajust del Sampling serà la reducció del soroll (gra a la
imatge); mentre que en els sistemes amb mostreig tenim, a més del soroll, altres
tipus d’artefactes.

1.2 Com funciona un motor de renderització?

El que fan bàsicament els motors de renderització és, mitjançant el que s’anomena
Ray Tracing (traçat de raigs), enviar uns rajos des de la càmera (el punt de vista)
per cada píxel de la imatge cap a l’escena. Cada cop que un d’aquests rajos es
troba amb algun dels objectes presents a l’escena, es fan una sèrie de càlculs
determinats per l’algoritme emprat a cada motor de renderització, que retornen
informació relativa a l’objecte (valors lumínics, color, tonalitat...) al píxel de la
imatge corresponent.

El nombre de rajos que s’envia de la càmera a l’escena es pot anar variant
fins que obtingueu la qualitat de renderització necessària. Com més rajos
s’envien a l’escena, més precís serà el resultat; a expenses d’un major temps
de renderització.

En Arnold, aquest procés de mostreig s’anomena sampling, i es fa en funció de
diferents paràmetres relatius al comportament de la llum a la realitat.

Així, per dur a terme una renderització, haureu de seguir un ordre de valors:

1. El primer valor que haurem de tenir en compte és el Camera (AA), que
realment no afecta el càlcul de llum, sinó que és el valor d’Anti-Aliasing,
que suavitza l’efecte de dents de serra (Aliasing). Aquest es dona a totes les
imatges constituïdes per píxels (com és el cas) i té una incidència important
en la qualitat final de la renderització. D’altra banda, el valor que donem
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Trobareu més informació
sobre com ajustar els

paràmetres de sampling
en aquest mateix apartat.

a aquest paràmetre vindrà determinat per la quantitat de mostres (samples),
que, alhora, es corresponen amb el quadrat d’aquest. És a dir, si tenim un
valor de Camera Sampling (AA) de 2, el nombre de mostres que el motor
prendrà de l’escena serà 4 (2x2).

2. El Camera Sampling (AA) multiplica també el valor de les mostres de
la resta de paràmetres de l’apartat Sampling de Render Settings (Diffuse,
Specular, Transmission, Sub Surface Scattering –o SSS– i Volume Indirect):

• Per exemple, si tenim un valor de 3 al Camera Sampling (AA) i un valor
de Diffuse de 2, llavors tenim 9 mostres de Camera Sampling (3x3)
i hauríem de tenir-ne 4 de Diffuse (2x2); però com que el Camera
Sampling actua com a multiplicador de la resta de paràmetres, en
realitat les mostres de Diffuse són 36 (9x4).

3. A continuació, anirem ajustant la resta de paràmetres.

En motors anteriors, els algoritmes s’aplicaven a totes les circumstancies lumíni-
ques. Ara, l’avantatge de poder fer el mostreig d’aquesta manera és que es pot
aïllar més fàcilment quin és l’element que ens genera el soroll:

• Es pot fer més èmfasi en aquella circumstància concreta d’una escena
donada.

• Provoca un soroll a la imatge més significatiu.

• Permet, en un moment donat, no tenir en compte altres sorolls que no es
donen, o es donen de manera poc significativa a l’escena.

És a dir, en funció del tipus d’il·luminació de l’escena, ens podem trobar amb un o
diversos tipus de soroll (Diffuse, Specular, Transmission...). Així, es poden ajustar
únicament aquests paràmetres i deixar els altres a valors més baixos, i alleugerir
el càlcul.

1.2.1 Interfície i configuració del programari de renderització

Abans de començar a fer proves de renderització (i d’anar ajustant el paràmetres
que ens permetran anar polint la renderització final), s’han d’ajustar els paràmetres
generals; que definiran, entre d’altres aspectes, la mida i la resolució de la imatge
o seqüència final. També podrem ajustar el rendiment en funció de l’ordinador
amb què estiguem treballant.

El primer pas serà configurar els menús per a la renderització, dins del progra-
mari Autodesk Maya. Anirem al Menu Set i escollirem l’opció Rendering (vegeu
la figura 1.1).
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Figura 1.1. Configuració dels menús per
a la renderització a Autodesk Maya

Això farà aparèixer, dins del Menu Bar, els menús relatius al procés de renderit-
zació; des d’aquesta secció, podem controlar-ne els paràmetres (vegeu la figura
1.2).

Figura 1.2. ’Render Menu Bar’, on trobarem totes les eines endreçades per apartats

Per accedir al menú Render Settings podem fer-ho des de Render/ Render Settings
(vegeu la figura 1.3). O bé, clicant a la icona Render Settings que hi ha a Status
Line (vegeu la figura 1.4).

Figura 1.3. Podem accedir als ’Render Settings’ des del
menú ’Render’
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Figura 1.4. També podem accedir als ’Render Settings’ des de ’Status Line’

Qualsevol de les dues opcions obrirà la finestra flotant amb les opcions de
renderització (vegeu la figura 1.5). Dintre d’aquesta finestra, tenim diferents
apartats relatius a diferents aspectes de la renderització. Podem escollir quin motor
de renderització volem fer servir, en cas que tinguem diversos motors instal·lats
com a plug-ins (vegeu la figura 1.6). En el vostre cas fareu servir el motor actiu
per defecte, que es Arnold.

Figura 1.5. Opcions de renderització organitzades per pestanyes
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Figura 1.6. Escollir el motor de renderització

Per tal d’obtenir els resultats adients amb cada motor de renderització,
s’ha d’il·luminar el model amb els llums específics d’aquell motor i també
utilitzar els materials específics d’aquell mateix motor. Així s’evitaran
incoherències i desviacions en els resultats del renderitzat.

1.3 Arnold, un motor flexible, ràpid i robust

Un cop hem triat Arnold com a motor de renderització, dins d’Autodesk Maya,
veureu una finestra amb diverses pestanyes; aquestes us permetran, entre d’altres:

• Establir uns paràmetres generals pel que fa al format de sortida i resolució
d’imatge que volem; així com quina ha de ser la localització on volem
guardar els frames de la renderització (pestanya Common).

• Configurar els recursos de hardware, per tal d’optimitzar el rendiment de
l’ordinador (pestanya System).

• Determinar la qualitat del mostreig i de la llum (pestanya Arnold Render).

Arnold té com a principals característiques l’optimització del seu algoritme,
que el fa més ràpid en les mateixes condicions de qualitat que d’altres motors.
Tanmateix, és un motor robust que suporta càlculs extensius i exigents.
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’Set Project’

El Set Project és, una vegada
obert Maya, des del menú
File/Set Project, dirigir el
programa a la carpeta del

projecte on estem treballant, per
tal que les escenes, textures,

renderitzacions... es guardin al
lloc correcte i siguin fàcils de

localitzar.

Carpeta /tmp

En el moment que feu una
renderització, aquesta es

guardarà de forma automàtica a
una carpeta /tmp, dins d’una ruta

semblant a
E:l\IOC\AOVs_3\images\tmp.

Aquesta carpeta amb aquest nom
la crea de forma automàtica

Maya, tot i que es pot
personalitzar on volem guardar

les renderitzacions.

1.3.1 Pestanya ’Common’, característiques generals de la imatge

El que farem en primer lloc és donar un nom a la imatge. Per fer-ho, anireu a
la pestanya Common, apartat File Output, a la secció File name prefix (vegeu la
figura 1.7). A partir d’aquest moment, si teniu fet correctament el Set Project, en
el moment que feu una renderització, aquesta es guardarà de forma automàtica a
una carpeta /tmp, dintre de la carpeta Images del projecte amb el nom que li heu
donat.

Figura 1.7. Donar un nom a la imatge

A continuació, a la secció Image Format, escollireu el format d’imatge més adient,
per al destí final de la renderització; com ara una composició, una animació,
una impressió... (vegeu la figura 1.8). A la secció Format, podreu escollir la
profunditat de color (vegeu la figura 1.9). La secció Color Space, en principi, la
deixareu com ve per defecte, amb l’opció Use View transform, que ens mantindrà
l’espai de color en sRGB.
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Figura 1.8. Escollir el format d’imatge

Figura 1.9. Escollir la profunditat de color

La secció Frame/Animation ext ens permet configurar la nomenclatura amb què
es guardarà cada frame durant el procés de renderització; per tal de mantenir un
alt nivell d’organització del projecte (vegeu la figura 1.10). A continuació, tenim
l’opció per definir quins seran, en el cas d’una animació, els frames que volem
renderitzar. Podem establir tot el Timeline, o bé alguns frames concrets (vegeu la
figura 1.11).
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Figura 1.10. Anomenar l’arxiu

Figura 1.11. Establir el ’Timeline’ o si la renderització és un únic ’frame’

En una escena podem tenir més d’una càmera i, a l’hora de fer la renderització,
haureu d’escollir quina és la que voleu fer servir. Podeu escollir-la desplegant el
menú de la secció Renderable camera, on sortiran llistades totes les càmeres de
l’escena (vegeu la figura 1.12).
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Figura 1.12. Establir la càmera que voleu renderitzar

A la secció File Size heu d’escollir la resolució de la renderització; podem definir
un format personalitzat (vegeu la figura 1.13), o bé escollir entre alguns dels
presets dels formats més habituals (vegeu la figura 1.14).

Figura 1.13. Escollir la resolució de la renderització
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Figura 1.14. Opció d’escollir entre alguns dels ’presets’

1.3.2 Pestanya ’System’, optimitzar temps i rendiment

La pestanya System ens permet establir una sèrie de paràmetres per tal d’optimitzar
una mica els temps de renderització i el rendiment del nostre ordinador (vegeu la
figura 1.15). La primera cosa que heu de fer és desactivar l’opció Progressive
Refinement, que està activada per defecte. Aquesta opció fa uns precàlculs de
renderització que n’augmenten el temps; en principi, per fer les renderitzacions
prèvies de prova, podem obviar-los (vegeu la figura 1.16).
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Figura 1.15. La pestanya ’System’ de ’Render Settings’

Figura 1.16. Desactivar l’opció ’Progressive Refinement’

A continuació, aneu a l’opció Autodetect Threads, de la secció Render Settings,
que està activa per defecte, i el que fa és fer servir el 100% de la potència de
càlcul de l’equip per a la renderització, ja que acostuma a ser una bona pràctica
deixar algun dels nuclis del processador lliures; ja sigui per a altres aplicacions o
per evitar el sobreescalfament del processador, que podria fer que la renderització
finalitzés de forma inesperada abans d’haver acabat el càlcul de l’escena. Així
doncs, desactiveu aquesta opció (vegeu la figura 1.17). A sota hi trobareu l’opció
Threads; hi heu d’escriure “-1”, per tal que Arnold deixi lliure un nucli dels que
incorpori l’equip, a l’hora de renderitzar (vegeu la figura 1.18).
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Figura 1.17. Desactivar l’opció ’Autodetect Threads’

Figura 1.18. ’Render Settings’. Ajustar el valor de ’Autodetect Threads’

1.3.3 Pestanya ’Arnold renderer’, la qualitat de l’arxiu de sortida

A Arnold, els paràmetres de qualitat de la llum s’ajusten des de les mateixes llums
de l’escena. Això, tot i ser un avantatge, implica que pots tenir llums de qualitat a
l’escena, però, si els ajustos de sampling de la pestanya Arnold Renderer no són
correctes, l’escena quedarà pobrament enregistrada, tindrà soroll.

Dins de la finestra Render Settings, trobareu la pestanya Arnold Render, que inclou,
entre d’altres, les opcions de Clamping, Filter, Ray Depth, Environment, Motion
Blur... I les opcions de Sampling, en les quals us heu de fixar especialment (vegeu
la figura 1.19).
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Figura 1.19. Render Settings. Valor del mostreig per cada paràmetre
de la renderització

Opcions de ’sampling’

El sampling és un mostreig de la imatge, per tal d’optimitzar els temps i la qualitat
de la renderització. Bàsicament consisteix a fer que el motor calculi un nombre
de mostres determinat, pels rajos per píxel llençats des de la càmera, en funció
del nivell de precisió, qualitat i netedat de la imatge requerida. Com més rajos,
millor serà el mostreig, més precís el càlcul i més qualitat tindrà la renderització,
però també serà més llarg el temps de renderització.

Per fer les renderitzacions de prova prèvies a la versió final, s’acostuma a mantenir
els valors que venen per defecte o, fins i tot, més baixos, ja que, conforme aquests
augmenten, els temps de renderització s’allarguen exponencialment.

Us heu de fixar, en un primer moment, en els tres primer paràmetres, ja que són els
de caràcter més general: Camera (AA), Diffuse i Specular (vegeu la figura 1.20).



Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 26 Els motors de render i el procés de renderització

Figura 1.20. ’Render Settings’. Els paràmetres ’Camera (AA)’, ’Diffuse’
i ’Specular’

El primer d’ells, Camera (AA), defineix el nombre de rajos que s’envien des de la
càmera a l’escena, per tal (com hem dit abans) de prendre mostres amb les quals
fer el càlcul. Aquí teniu un exemple de l’efecte que té sobre la imatge el valor que
establim en aquesta secció:

• Amb un Camera (AA) de 2, el temps de renderització és gairebé instantani
(depenent de la mida de la imatge, i la potència de l’equip), però es genera
molt soroll (vegeu la figura 1.21).

Figura 1.21. ’Render Settings’. El paràmetre ’Camera (AA)’ amb un
valor 2

• Si augmentem aquest valor de Camera (AA) a 4, el nivell de soroll de la
imatge millora; però també augmenta el temps de renderització (vegeu la
figura 1.22).
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Figura 1.22. ’Render Settings’. El paràmetre ’Camera (AA)’ amb un
valor 4

• Si apugem una mica més aquest valor, per exemple a 6, veureu que, tot i que
millora el nivell de soroll de la imatge, hi ha zones, com l’ombra sota els
objectes (vegeu la figura 1.23), on encara s’aprecia un cert nivell de soroll
i, encara que augmentem el mostreig d’AA, no millora de forma notable.

Figura 1.23. ’Render Settings’. El paràmetre ’Camera (AA)’ amb un
valor 6

En aquelles zones on la llum és més difusa, degut al rebot dels raigs de llum,
les imatges necessiten més mostres, per tal de refinar el resultat i eliminar aquest
soroll que hi ha a zones com les ombres. Per a aquest tipus de zones fareu servir
el valor Diffuse, que es defineix com el nombre de rajos que es tenen en compte
per calcular la llum indirecta, generada pel rebot dels rajos de llum:

Augmentar el nombre de mostres

El nombre de mostres és el que establim quan variem els valors del paràmetres de la
pestanya Arnold Renderer (Camera AA, Diffuse, Specular...), i en situacions on la llum no
és directa; com per exemple la llum del sol quan entra per una finestra: els raigs de llum
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es dispersen i reboten sobre les superfícies que hi hagi al voltant, i es tornen a dispersar
i rebotar. Així, en aquesta situació s’amplia el nombre de mostres per tal de copsar un
nombre significatiu d’aquests rebots, és a dir, per tal de reduir el soroll a la imatge.

• Si, per exemple, apugeu el valor a 2, obtenim unes ombres més suaus i amb
menys soroll a la nostra escena; a expenses, és clar, d’augmentar el temps
de renderització (vegeu la figura 1.24).

Figura 1.24. ’Render Settings’. El paràmetre ’Camera (AA)’ amb un
valor 6 i ’Diffuse’ 2

• Si apugem el valor de Diffuse a 4, aconseguim unes zones d’il·luminació
difusa prou netes, però augmentant exponencialment el temps de renderit-
zació (vegeu la figura 1.25).

Figura 1.25. ’Render Settings’. El paràmetre ’Camera (AA)’ amb un
valor 6 i ’Diffuse’ 4

El següent paràmetre és l’Specular, que determina el nombre de mostres que s’han
de prendre dels reflexos especulars, per tal de reduir el soroll en aquestes zones.
Per norma general, el valor per defecte es 2 i acostuma a funcionar prou bé (vegeu
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la figura 1.26). Però hi ha situacions on aquest valor s’ha d’augmentar; de nou, a
expenses d’augmentar també el temps de renderització (vegeu la figura 1.27).

Figura 1.26. Valor de l”Specular’ 2, a la
pestanya ’Arnold Renderer’

Figura 1.27. Valor de l”Specular’ 6, a la
pestanya ’Arnold Renderer’

A continuació, trobem el valor Transmission. Les irregularitats a nivell mi-
croscòpic, en les superfícies dels objectes, s’anomenen microfacets i fan que
els rajos de llum es dispersin. El càlcul d’aquesta dispersió pot generar soroll
a la imatge per manca de mostreig (vegeu la figura 1.28). En aquest casos, el
paràmetre Transmission us permetrà controlar el valor de mostreig. El soroll de
Transmission es pot confondre amb el soroll generat per l’Specular (per aquest
motiu, malauradament, de vegades s’han de fer proves; per exemple: s’abaixa el
valor de Transmission i s’apuja el d’Specular i es fa una renderització de prova; si
el soroll disminueix, vol dir que és aquest el valor on s’ha d’incidir; en cas contrari,
abaixaríem el valor de l’Specular i apujaríem el de Transmission i tornaríem a
fer una renderització de prova). En principi, com en el cas anterior, el valor per
defecte, que és 2, acostuma a funcionar bé en la majoria dels casos (vegeu la figura
1.29).
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Figura 1.28. Valor del paràmetre ’Trans-
mission’ 2, a la pestanya ’Arnold Renderer’

Figura 1.29. Valor del paràmetre ’Trans-
mission’ 6, a la pestanya ’Arnold Renderer’

El següent paràmetre és el SubSurface Scattering (SSS), que s’encarrega d’es-
tablir el nombre de mostres necessàries, per fer el càlcul de com la llum es
reflecteix o penetra dispersant-se; en un cas molt concret, com són les superfícies
translúcides (com, per exemple, la cera o la pell). En aquest cas, sí que, en funció
de les necessitats de l’objecte, s’hauran de fer proves per tal de definir correctament
aquest valor, i no confondre’l amb el soroll provinent d’altres paràmetres. Com
passa anteriorment: a valors més alts, més temps de renderització.

El paràmetre Volume Indirect controla el mostreig per tal de calcular correctament
la dispersió de la llum en situacions on tenim fum, llums volumètriques, FX...
Aquest valor està lligat al paràmetre Volume, de la secció Ray Depth, que ha de
tenir com a mínim un valor 1 perquè el càlcul es produeixi (vegeu la figura 1.30).
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Figura 1.30. Paràmetre ’Volume Indirect’,
utilitzat per a llums volumètriques i VFX com
fum o explosions

Aquests són els principals Render Settings que haureu d’ajustar en la majoria de
situacions. Tot i que, depenent de l’escena, les condicions de llum i els shaders
amb els quals esteu treballant, podeu necessitar alguns paràmetres més específics.

Opcions de ’Clamping’

En els paràmetres de la pestanya Arnold Renderer, també trobem la secció
Clamping (vegeu la figura 1.31). Aquesta opció permet atenuar l’aparició de píxels
brillants que es mouen, de frame a frame, en una animació.

Figura 1.31. Opcions de ’Clamping’, per tal de netejar
l’aparició de píxels brillants
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L’aliasing és l’efecte de
dents de serra a la vora dels

objectes, produït a les
imatges digitals.

Opcions de ’Filter’

La secció Filter ens permet escollir un dels diferents sistemes de subsampling.
El subsamplig és una forma de fer mitjana dels valors de cada mostra; fet que
genera un cert blur a la imatge (desenfocament). Per tal de millorar l’Anti
Aliasing (desenfocament mitjançant filtres de mostreig), la documentació d’Arnold
recomana fer servir el filtre Gaussian o el Blackman-Harris (vegeu la figura 1.32).

Figura 1.32. El ’Render Filter’. Opcions
de ’subsampling’ per tal de refinar més el
resultat final

Opcions de ’Ray Depth’

El següent apartat és Ray Depth, que ens permet establir la quantitat de rebots
de cada un dels rajos (Diffuse, Specular, Transmission, Volume). Això genera
imatges amb il·luminacions més realistes, però també amb temps de renderització
més llargs (vegeu la figura 1.33).

Figura 1.33. Opcions de ’Ray Depth’, per
definir el nombre de raigs que es tenen en
compte en el càlcul

Per tal d’intentar la millor renderització en el menor temps possible, acostuma a
ser una bona pràctica compensar el valor de Camera Sampling (AA) (de la secció
Sampling) amb el del paràmetre on tenim el soroll.

Opcions d”Environment’

Des de la secció Environment podem assignar dues opcions a l’escena:
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• Atmosphere, on afegim a l’escena un shader que simula un tipus de
dispersió de la llum; Arnold ens presenta dues variants:

– L’aiAtmosphere Volume, que simula la dispersió que es produeix a les
capes altes de l’atmosfera, on aquesta és més prima, fet que produeix
ombres volumètriques i feixos de llum.

– L’aiFog, que simula les condicions de llum que es produeixen a la
boira; és a dir, que els objectes apareixen més difusos en funció de la
distància de càmera i es dona una situació lumínica de baix contrast.

– Background (Legacy), que ens permet aCursivaCursivassignar un fons
a l’escena; que pot ser un shader o una textura.

Opcions de ’Motion Blur’

L’apartat Motion Blur permet afegir, al moviment de les vostres escenes, l’efecte
del mateix nom, que és el rastre que deixa el moviment d’un objecte en una
seqüència animada (vegeu la figura 1.34).

Figura 1.34. Opcions de la secció
’Motion Blur’

Opcions de ’Lights’

L’opció Lights ens permet controlar com Arnold tindrà en compte les llums de
l’escena a l’hora de fer els càlcul de renderització. Podem definir un llindar, per
sota del qual el motor no tindrà en compte aquestes llums. Això permet accelerar
una mica la renderització.

Una altra opció interessant d’aquesta secció és la possibilitat de vincular llums i
ombres a objectes de l’escena; per tal que només afectin aquests objectes (vegeu
la figura 1.35).

Figura 1.35. Opcions de la secció ’Lights’
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Trobareu més informació
sobre espais de color,
textures, shaders, així

com de l’ús de
l’Hypershade de Maya, en

aquest mateix apartat.

Opcions de ’Textures’ i ’Subdivision’

Arnold, internament, no treballa amb formats d’imatge o espais de color no-
linears (com ara el sistema de color sRGB dels monitors); per fer-ho, recorre a
l’Hypershade de Maya. Dit d’una altra manera, l’algoritme d’Arnold treballa amb
dades linears, i després, si cal, en fa la conversió.

La manera com Arnold treballa amb les textures és una de les característiques
tècniques diferenciades d’aquest motor. Així, dintre de la secció Textures tenim
activada per defecte l’opció Auto-convert Textures to TX, que automàticament
converteix els arxius d’imatge a format .tx. En principi, aquesta és la millor
manera de treballar amb Arnold, ja que, en cas contrari, les textures es veurien de
forma incorrecta al renderitzador. Tanmateix, tenim la possibilitat de fer aquesta
conversió de forma personalitzada, des de les opcions d’aquesta secció (vegeu la
figura 1.36).

Figura 1.36. Opcions de ’Textures’

Finalment, tenim la secció Subdivision, que controla el nivell de tessel·lació dels
objectes; és a dir, com es suavitzen els models 3D durant la renderització.

1.3.4 Tipus d’il·luminació

Arnold té el seu propi joc de llums que us permetrà il·luminar l’escena que hàgiu
de renderitzar (vegeu la figura 1.37); consta de les següents llums:

Figura 1.37. Arnold Lights
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Carregar perfils
d’il·luminació

Per tal de poder fer
renderitzacions simulant
il·luminacions com les de
Photometric Lights, es poden
carregar perfils des d’un
visualitzador de perfil, a pàgines
com Visual-3D (/bit.ly/2Elejwh).

• Area Light: aquesta llum tracta de simular la llum provinent d’una finestra,
o les finestres dels estudis fotogràfics. Per això, inicialment són punts de
llum en forma de quadrat, tot i que poden també adoptar altres formes com
cilindres i discs.

• Skydome: aquesta llum simula la il·luminació provinent d’una semiesfera,
s’acostuma a fer servir per a exteriors. Se li poden assignar imatges HDRI
per fer-la servir com a IBL (Image Based Lightning).

• Mesh Light: en situacions on les formes de les altres llums no són el que es
necessita, podeu fer servir la Mesh Light, que ens permet convertir qualsevol
malla 3D en un punt de llum.

• Photometric Lights: les llums fotomètriques ens permeten carregar perfils
Ies (que són els perfils d’il·luminació que faciliten els fabricants de sistemes
d’il·luminació al món real, com Phillips, Osram, Ercro, i que simulen els
seus productes als renderitzadors).

• Light Portal: es fa servir per il·luminar entrades de llum, com ara finestres;
també s’utilitza per reduir el nivell de soroll dels Skydome.

• Physical Sky: es tracta d’un shader que, per si mateix, no pot il·luminar
l’escena. Per fer-ho, caldrà associar-lo a un Skydome, des de l’Hypershade
(vegeu la figura 1.38).

Figura 1.38. Associació del ’shader’ ’Physical Sky’ a un
’Skydome’

A l’opció Background de la secció Environment, dels Render Settings (vegeu la
figura 1.39), podem accedir a uns paràmetres que ens permetran simular condi-
cions de llum (vegeu la figura 1.40), tenint en compte condicions atmosfèriques
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(Turbidity, Ground Albedo, Sky Tint, Sun Tint), així com astronòmiques o relatives
a la posició solar (Azimuth, Elevation).

Figura 1.39. Des de l’opció’Background (Legacy)’ podem accedir als
paràmetres atmosfèrics del ’shader’
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Figura 1.40. Paràmetres atmosfèrics del ’shader’ a l”Attribute Editor’

Aquest shader ens dona una il·luminació molt natural, i funciona molt bé per a
situacions d’exteriors ja que ens dona la capacitat de simular moments del dia o
de l’any (vegeu la figura 1.41 i figura 1.42)

Figura 1.41. Renderització d’una escena amb el ’Physical Sky’ aplicat
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Figura 1.42. Diferents condicions de llum variant els paràmetres atmosfèrics del
’shader’

Alhora, Arnold també pot fer servir algunes de les llums estàndards de Maya
(vegeu la figura 1.43); amb l’excepció d’Ambient Light i Volume Light.

Figura 1.43. Opcions de l’apartat ’Lights’, a Maya

Al següent videotutorial podreu veure un exemple de com establir uns paràmetres
bàsics per la realització del render d´una escena senzilla.
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Eines pròpies i estàndard

Igual que en el cas d’Arnold i de
tots el motors de renderització,
V-Ray també treballa amb els
seus propis materials i llums,
encara que pot fer servir alguns
dels materials estàndard o llums
pròpies de Maya.

https://player.vimeo.com/video/255339221

1.4 V-Ray, un motor precís per a acabats fotorealistes

En aquest punt tractarem, de manera molt general, un altre motor de renderització
de característiques similars a Arnold; es tracta de V-Ray, i es pot afegir com a plug-
in a Maya. Si us registreu a la pàgina de Chaos Group (www.chaosgroup.com),
podreu descarregar-vos una versió de prova.

En principi, l’èxit d’Arnold recau en que és fàcil d’adaptar a qualsevol
producció i és ràpid. V-Ray, en canvi, és un motor de renderització que
es caracteritza per la seva potència de càlcul, i la possibilitat de treballar
amb diferents algoritmes (Brute Force, Photon Map, Irradiance Map, Light
Cache). Així, gràcies a la seva precisió en els càlculs, aconsegueix uns
acabats fotorealistes d’una gran qualitat, però també és més lent.

Una vegada instal·lat V-Ray, ens hem d’assegurar que està carregat. Per fer-ho,
hem d’anar al menú Windows/ Settings/Preferences / Plug-in Manager (vegeu
la figura 1.44). Aquest us obrirà una finestra on comprovareu que estiguin
seleccionades totes les opcions de V-Ray (vegeu la figura 1.45).

Figura 1.44. Càrrega de V-Ray des del ’Plugin Manager’ de Maya.
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Figura 1.45. Activació de V-Ray al ’Plugin Manager’ del Maya

Heu de prémer el botó Refresh i, seguidament, obriu la finestra de ‘Render
Settings’. Des de la secció Render Using, seleccioneu V-Ray (vegeu la figura 1.46).
Com podeu comprovar, una vegada s’obren les opcions de la secció Common de
V-Ray, no es veuen massa diferenciades respecte a les d’Arnold (vegeu la figura
1.47). Des d’aquí, podeu establir el nom de l’arxiu, el format de la imatge, la
càmera de renderització (en cas de tenir-ne diverses), la resolució...

Figura 1.46. Selecció de V-Ray al
’Render Settings’
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Figura 1.47. Pestanya ’Common’ de V-ray

Passeu ara a la secció V-Ray. La primera opció que trobareu és l’elecció entre la
CPU o la GPU, com a component que farà els càlculs de la renderització (vegeu
la figura 1.48).

Figura 1.48. Selecció de la CPU o GPU com a unitat de
càlcul

Seguidament, teniu les seccions Image Sampler i DMC Sampler, que és l’equi-
valent a la secció Sampling d’Arnold. A V-Ray, Image Sampler s’encarrega del
càlcul del raigs primaris, que són el que es llencen des de la càmera a l’escena;
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mentre que la secció DMC Sampler calcula els rajos rebotats per la superfície dels
objectes a l’escena (vegeu la figura 1.49).

Figura 1.49. Pestanya V-Ray al ’Render Settings’

Finalment, trobem la secció Color Mapping, que controla si estem treballant a
sRGB o Linear (vegeu la figura 1.50).

Figura 1.50. Selecció de l’espai de color (’Color Map-
ping’)
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1.4.1 V-Ray, pestanya ’Global Illumination’

Des de la pestanya Global Illumination (GI) podreu controlar els paràmetres
relatius a les llums indirectes; és a dir, llums difuses, ombres, càustiques... (vegeu
la figura 1.51). Com Arnold, V-Ray també fa servir l’algoritme Brute Force per
fer el càlcul de renderització; però, en l’opció Engine, també podem escollir-ne
d’altres (vegeu la figura 1.52).

Figura 1.51. Pestanya ’Global Illumination’
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Figura 1.52. Selecció de l’algoritme de càlcul

En principi, aquests algoritmes són més ràpids, però menys precisos quant al
càlcul; tot i que pel que fa al resultat final, es poden obtenir molt bons resultats
ajuntant els seus paràmetres degudament.

A continuació, teniu la secció Setting, que es on podem optimitzar el rendiment del
hardware, on podem determinar quanta memòria o quants nuclis del processador
volem dedicar a la renderització (vegeu la figura 1.53); és similar a les opcions
que trobem al System d’Arnold.

Figura 1.53. Opcions d’optimització del rendiment del ’hardware’
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Tenim també la secció Overrides, que ens permet deshabilitar característiques
d’elements de l’escena, sense haver d’anar fent-ho de forma individual; per tal
d’optimitzar els temps de renderització, o fer diagnosi de l’escena (vegeu la figura
1.55)

Figura 1.54. Pestanya ’Overrides’ a V-Ray

1.4.2 V-Ray, els ’Render Elements’

Les opcions de la secció Render Elements us permetran definir en quins Render
Passes voleu descompondre la imatge final, per tal d’editar-la després en progra-
mes com Photoshop si es tracta d’una única imatge, o After Effects o Nuke, si es
tracta d’una animació.

Els passes o opcions més habituals (figura ??) són Diffuse, per fer difuminar els
objectes; Lightning, per donar-los llum; Shadow, per donar-los ombres; Specular,
per donar-los reflexos lumínics; i l’Object ID, que serveix per fer màscares de
cada objecte, per tal de treballar-los per separat a la composició, sense haver de
fer màscares manuals (vegeu la figura 1.56, figura 1.57, figura 1.58, figura 1.59 i
figura 1.60).
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Trobareu més informació
dels Render passes a

l’apartat “Realització de la
separació de capes i

efectes de renderització”,
d’aquesta mateixa unitat.

Figura 1.55. V-Ray, opcions de la secció ’Render Elements’

Figura 1.56. L’opció ’Diffuse Pass’ només té en
compte el color que reflecteixen els objectes
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Figura 1.57. El ’Lightning Pass’ ens mostra la
interacció de la llum amb els objectes

Figura 1.58. El ’Shadow Pass’ ens permet visua-
litzar la contribució de les ombres a la renderització

Figura 1.59. ’Specular Pass’ separa els reflexos
especulars que generen les diferents superfícies

Figura 1.60. El resultat final és la combinació que
resulta dels ’Render Passes’ anteriors
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V-Ray, ’Interactive Photorealistic Render’ (IPR)

La secció IPR (Interactive Photorealistic Render) és una de las característiques de
Maya que ens permet veure de forma immediata qualsevol canvi que fem a l’escena.
Podem controlar els seus paràmetres des de l’apartat IPR. Aquests paràmetres fan
referència a si volem que el càlcul el faci la CPU o la GPU, la resolució de la
renderització, el nombre de raigs que volem al càlcul, etc., per tal de definir el
nivell de precisió que volem, sense afectar massa el rendiment de l’equip (vegeu
la figura 1.61).

Figura 1.61. V-Ray, ’Interactive Photorealistic Render’ o IPR

Al següent videotutorial podreu veure un exemple de com establir uns paràmetres
bàsics per la realització del render d´una escena senzilla, fent servir un altre motor
de render, en aquest cas el VRay.

https://player.vimeo.com/video/255339204
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1.5 Espais de colors, textures i materials

Un cop tenim clars els Render Settings, és el moment de començar a explorar
els Render Concepts. A les escenes que haureu de renderitzar, hi haurà diferents
elements que participaran al càlcul del motor, com ara llums, shaders, textures...
I és possible que cadascun d’aquest elements treballi a diferents espais de color.
En termes generals, podríem dir que hi dos espais de color:

• El linear, que bàsicament és un espai de color on cada número, que
representa un valor lumínic, té amb aquest una relació “1:1”. Això vol
dir que si doblem aquest número, tindrem el doble d’intensitat lumínica.
Des d’un punt de vista de processament de la informació, aquest sistema és
òptim, però la visió humana no és capaç de copsar tota aquesta informació,
per això van aparèixer espais de color non linears.

• El non linear, també conegut com a logarítmic. Entre aquest espai de
color, el més utilitzat és el sRGB, ja que és el que fan servir majoritàriament
els monitors. Aquests espais de color apliquen una correcció, anomenada
Gamma, als valors lineals; per poder comprimir-los i així visualitzar aquests
valors lumínics.

Tot i que, internament, els motors treballen a l’espai de color linear, pel
que fa als arxius de textures, ens podem trobar alguns arxius d’imatge (com
els “.jpg”, “.jpg”, “.tga”.) que estan en espais de color non linear (com el
sRGB); o d’altres que sí treballen en linear (com els arxius “.EXR”). Cal
tenir-ho en compte per tal d’evitar renderitzacions incorrectes.

En el cas del motor de renderització Arnold, si tenim textures amb el perfil de
color sRGB, quan les assignem a un shader, automàticament es generen un fitxers
“.Tx”, que interpreten la informació de color en l´espai Linear.

1.5.1 Els ’shaders’, simulació de materials

Cada motor de renderització, tot i que en alguns casos poden acceptar-ne d’aliens,
acostumen a treballar amb els seus propis materials o shaders, que simulen
les propietats dels materials físics davant la llum. Dit d’una altra manera,
aquests shaders tenen informació, entre d’altres, de color, especularitat, refracció,
reflexió... Poden ser shaders molt senzills o poden simular comportaments de
la llum molt complexos (efectes de boira, foc o fum). L’editor de materials per
defecte d’Autodesk Maya és Hypershade (vegeu la figura 1.62).
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Què és un ’shader’?

Un shader és un script, una peça
de codi, que entre d’altres

possibilitats (hi ha shaders de
càmera, per exemple) simula les

característiques físiques dels
materials, en les representacions
gràfiques d’aquests (no ho hem

de confondre amb una capa). És
a dir, detalla com ha de

reaccionar una superfície a la
llum, encara que també es poden

aplicar per simular efectes de
llum (Volume light). Trobareu

més informació a:
goo.gl/TM1fFv.

Figura 1.62. ’Hypershade’, l’editor de materials de Maya

Des d’Hypershade podeu ajustar els valors dels paràmetres que defineixen el
comportament del material en el moment de rebre la llum (vegeu la figura 1.63 i
figura 1.64).

Figura 1.63. ’Hypershade’. Paràmetres relatius a les característiques del material
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Figura 1.64. ’Hypershade’. ’Material Viewer’,
on podem veure l’efecte de les variacions als parà-
metres del material de forma interactiva

Per exemple, si canviem el valor del paràmetre Metalness, el material canvia i ja
no sembla un metall (vegeu la figura 1.65 i figura 1.66).

Figura 1.65. ’Hypershade’. Paràmetre ’Metalness’
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Figura 1.66. ’Hypershade’. Efecte a la superfí-
cie de la variació al paràmetre ’Metalness’

Alhora, es pot canviar el valor de Roughness, i l’especularitat de la superfície de
l’objecte varia. Si aquest valor és més proper a “1”, l’objecte és menys reflexiu
(vegeu la figura 1.67 i figura 1.68). I com més proper a “0”, més especular es torna
l’objecte (vegeu la figura 1.69 i figura 1.70).

Figura 1.67. ’Hypershade’. Paràmetre ’Roughness’
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Figura 1.68. ’Hypershade’. Efecte a la superfí-
cie de la variació al paràmetre ’Roughness’

Figura 1.69. ’Hypershade’. Tornem a variar el paràmetre ’Roughness’
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Figura 1.70. ’Hypershade’. Efecte a la super-
fície de la variació al paràmetre Roughness, fent el
material més reflexiu

Jugant amb els paràmetres de l’apartat Transmission, que controlen la capacitat
de les superfícies per deixar passar la llum, travessant-les, podem treballar amb
superfícies com, per exemple, el vidre o l’aigua (vegeu la figura 1.71 i figura 1.72).

Figura 1.71. ’Hypershade’. Paràmetre ’Transmission’, que permet
l’ajust de superfícies translúcides
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Figura 1.72. Efecte a la superfície de la varia-
ció al paràmetre ’Transmission’

En aquest cas, també podem tenir en compte el gruix de l’objecte. Des dels
apartats Thin Film i Geometry. Des de thin Film, també podem modificar l’IOR,
l’índex de refracció de la nova superfície (vegeu la Ffigura 1.73 i figura 1.74).

Figura 1.73. ’Hypershade’. Els paràmetres ’Thin Film’ i ’Geometry’
permeten definir el gruix d’un objecte transparent, sense afectar-ne la
geometria
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Figura 1.74. ’Hypershade’. Efectes a la super-
fície, després de variar els paràmetres ’Thin Film’ i
’Geometry’

Mapes per a ’shaders’

Per tal de reforçar, o per adaptar, el shader a les necessitats específiques de
l’objecte, podem assignar diferents tipus de mapes als shaders de Maya. L’ús
d’aquests mapes li permet reproduir amb més fidelitat l’aparença d’un material
concret. Els mapes més habituals són els següents:

• Diffuse Maps: es fan servir per “pintar” l’objecte, ja sigui amb colors,
textures, o patrons (vegeu la figura 1.75).

Figura 1.75. Exemple de ’Texture Map’

• Specular Maps: són imatges en escala de grisos, que indiquen al shader el
nivell d’especularitat de les zones de l’objecte (vegeu la figura 1.76).
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Figura 1.76. Exemple d”Specular Map’

• Bump Maps: són mapes en escala de grisos que simulen irregularitats a
la superfície dels objectes, mitjançant una tècnica que desvia les normals
de la geometria segons com hi incideix la llum de l’escena (vegeu la figura
1.77). Un cas especial de bump Map és els displacement map, que en
varia efectivament la geometria del objecte.

Figura 1.77. Exemple de ’Bump Map’

• Normal Maps: són mapes que també simulen irregularitats i detalls a la
superfície d’un objecte sense canviar la seva geometria, partint, en principi,
d’una versió en alta resolució de l’objecte (anomenada Low Poly); tot i que
es poden generar Normal Maps a partir d’una imatge (vegeu la figura 1.78).
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Figura 1.78. Exemple de ’Normal Map’

• Ambient Occlusion Maps: també coneguts com AO Maps, són mapes que
generen les ombres difuses a zones on la llum arriba de manera indirecta,
com per exemple cavitats a la superfície de l’objecte, o les zones on uns
objectes reposen sobre d’altres (vegeu la figura 1.79).

Figura 1.79. Exemple d”Ambient Occlusion Map’
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Granja de renderització
(’Renderfarm’)

És com s’anomenen els servidors
amb molta potència de
computació, dedicats únicament
a la renderització, poden ser
locals (un xarxa d’ordinadors
locals connectats es pot convertir
en una granja de renderització),
o bé pot ser remota, s’envien per
internet els arxius que cal
renderitzar al servidor.

2. Realització de la separació de capes i efectes de renderització

A l’hora d’encetar una producció de renderització és imprescindible desglossar les
contribucions que aquesta durà a terme sobre els diferents elements d’una escena;
en diferents capes de renderització i en diversos Render passes o, com els anomena
Arnold, els AOVs.

A banda d’aquesta planificació, el coneixement de les diverses tècniques us
ajudarà a establir característiques específiques de renderització, tant per a una capa
determinada, com per a un element individual, que Maya anomena Overrides.

Finalment, també us serà de gran utilitat conèixer algunes estratègies d’optimitza-
ció dels temps de renderització.

2.1 Elaboració de la llista de fotogrames de cada pla

Durant la producció d’una narració audiovisual, és molt important tenir molt ben
organitzada la fase de renderització; ja que és una de les més costoses, tant des
de la vessant econòmica, com en termes de temps. Per això, és molt important
la fase de preproducció, on s’han d’establir llistes de plans amb el nombre de
fotogrames que ha de tenir cadascun d’ells, per tal de planificar i prioritzar les
tasques de renderització. A continuació definirem els conceptes necessaris per fer
la planificació:

• Seqüència: són les diferents escenes que expliquen una mateixa idea o la
concatenació de diferents accions vinculades narrativament entre elles.

• Escena: acció que transcorre en un mateix lloc o temps.

• Pla: és la unitat mínima de qualsevol obra audiovisual. Una escena pot tenir
més d’un pla. Quan canviem l’enquadrament de la càmera, canviem de pla.

• Fotograma (o frame): cada pla pot tenir un nombre variable de fotogrames,
o imatges fixes, que és el que renderitzarem.

Des del punt de vista de la renderització, els que ens interessen són els dos últims
elements, ja que s’acostuma a enviar cada pla a la granja de renderització, o a la
renderització en segon terme a la xarxa local (Batch Rendering).

També és important definir quin tipus de càmera tenim al pla: si es tracta d’una
càmera fixa, o d’un tràveling, d’una panoràmica... Aquesta informació es troba en
el guió tècnic de la producció (vegeu la figura 2.1). Aquest document trasllada el
guió literari a aspectes tècnics (càmeres, il·luminació, so...).
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Figura 2.1. Exemple de guió tècnic

Amb aquesta documentació, l’equip de producció prepara un pla de renderització
ordenant els plans (shots) segons la seva prioritat. Aquest pla de renderització
es dissenya en funció de les previsions dels altres departaments, i es trasllada a
un document, on, en cas que sigui una sèrie, estan definits per a cada episodi.
El Render Sheet és una llista on consta informació de la marxa i les previsions
de producció de renderització (vegeu la figura 2.2). En aquest document podeu
trobar:

Figura 2.2. ’Render Sheet’, amb la llista de plans i nombre de ’frames’, així com la situació del renderitzador

1. Informació general de l’episodi, nombre total de plans, frames...

2. Informació general de l’estat de l’episodi que cal renderitzar.

3. Número d’episodi.

4. Número de pla.

5. Nombre de frames del pla.

6. Seqüència a la qual pertany el pla. Descripció.

7. Tipus de càmera.

8. Estat de la renderització.

9. Persona que té assignat la renderització.



Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 61 Els motors de render i el procés de renderització

10. Dates previstes per a la renderització, dintre del pla de producció.

Com podreu comprovar, l’objectiu és que aquest document permeti fer una
traçabilitat àgil de l’estat de la producció, per tal de corregir qualsevol incidència
al més aviat possible.

És important llistar i prioritzar cada pla amb el nombre de fotogrames
de cadascun d’ells, per tal de planificar correctament la producció de
renderització. En cas contrari, repercutiria molt negativament, tant des del
punt de vista dels terminis d’entrega, com pel que fa al cost econòmic.

2.2 Separació d’elements en capes

A Maya podem treballar per capes, tal com es fa a altres programaris d’edició
d’imatges (Photoshop, After Effects, Nuke...). És a dir, tenim capes on podem
posar diferents elements d’una escena per tal de treballar-los d’una manera
endreçada; tenim capes d’animació per separar animacions; i també tenim capes
de renderització, on podrem aïllar els diferents elements de l’escena per tal de
poder ajustar els Render Settings en funció de cada element.

A partir de la versió 2017 es va introduir Arnold com a motor de renderització
de producció (anteriorment disposava de Mental Ray). Abans, el sistema per a la
creació i gestió de les capes de renderització es feia des del Channel Box/Layer
Editor (vegeu la figura 2.3); opció que encara manté com a opció Legacy la versió
2018 de Maya.

A partir de la versió 2017 aquesta feina es fa mitjançant el nou Render Setup,
accessible des del menú Windows/Rendering Editors/Render Setup (vegeu la
figura 2.4), o bé prement, a l’Status Line, la icona Render Setup (vegeu la figura
2.5).
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Figura 2.3. Antic gestor (Legacy) de capes a Maya, on podem afegir
i eliminar capes, afegir ’Overrides’, i distribuir els elements d’una escena,
segons les necessitats del renderitzador.

Figura 2.4. Accés al nou ’Render Setup’ de Maya, que és la finestra on
podem gestionar ara les capes de renderització.
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Figura 2.5. Icona ’Render Setup’ a ’Status Line’, per
cridar directament la finestra.

Aquest ens obrirà una finestra on podreu distingir tres zones. La primera pertany
a la Scene Layer o Master Layer; és aquí on establireu els Settings globals de
l’escena, la il·luminació, i els AOVs (Arbitrary Output Variables). A sota tenim
el gestor de capes, on podrem crear i editar las capes de renderització que anem
creant. Finalment, teniu el Property Editor, on podrem editar i gestionar les
propietats dels diferents elements d’una escena (objectes, shaders, llums...). En
aquesta zona també podem afegir la finestra Arnold RenderView, o els Render
Settings (vegeu la figura 2.6):

Figura 2.6. La interfície del ’Render setup’, on troben tres zones: la ’Scene Layer’, el
gestor de capes i el ’Property Editor’

1. Scene Layer, la capa mestra on guardem els paràmetres generals de la
renderització.

2. La zona de gestió de capes, on afegirem i eliminarem les capes de renderit-
zació.

3. El Property Editor, on podem editar les propietats de les capes de renderit-
zació.

A Arnold podem treballar amb tantes capes de renderització com
necessitem, i a cada capa podem tenir el nombre d’objectes de l’escena
adients.

Imaginem ara una escena donada, on anirem distribuint els diferents elements en
capes (vegeu la figura 2.7). Obrim el Render Setup, i des del Layer Manager
premem la icona New Layer i li donem un nom, en aquest cas “BackGround”
(vegeu la figura 2.8).
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Figura 2.7. Exemple d’escena en 3D per renderitzar

Figura 2.8. Afegim una capa nova des de la icona ’New layer’ al gestor de capes del ’Render Setup’

Per tal de poder afegir elements de l’escena a aquesta nova capa, hem de crear en
primer lloc una Collection. Així doncs, amb el ratolí sobre la nova capa, premem
l’RMB per tal d’obrir les seves opcions, i escollim Create Collection (vegeu la
figura 2.9). Li donem un nom, de nou “BackGround” (vegeu la figura 2.10), ja
que afegirem l’escenari a aquesta capa.
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Figura 2.9. Creació d’una ’Collection’

Figura 2.10. Afegir un nom a la ’Collection’

Ara, per afegir elements a la Collection, podem arrossegar-los amb l’MMB, des
de l’Outliner, fins a la finestra Add To Collection del Property Editor (vegeu la
figura 2.11). O bé, escrivint el nom de l’element a la finestra Include del Property
Editor, i prement el botó Add, l’afegim a la Collection de la nova capa (vegeu la
figura 2.12 i la figura 2.13).
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Figura 2.11. Afegir elements de l’escena a la ’Collection’. Selecció per l”Outliner’

Figura 2.12. Afegir elements de l’escena a la ’Collection.’ Selecció per noms
d’elements a l’escena

Figura 2.13. Afegir elements de l’escena a la ’Collection’, mitjançant el botó ’Add’ al
’Property Editor’
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A Arnold, per poder afegir elements de l’escena a cada capa de renderització,
heu de crear-li les Collections, que contindran aquests elements. Dintre de
cada capa podeu tenir una o diverses Collections.

Ara, mentre teniu la visibilitat de l’Scene Layer activa, teniu el renderitzador de
l’escena amb tots els elements (geometria, llums, shaders), amb els seus atributs
establerts en un primer moment (vegeu la figura 2.14). Si fem una renderització,
obtindrem la següent imatge (vegeu la figura 2.15).

Figura 2.14. Capa de renderització activa

Figura 2.15. Escena resultant, continguda a la capa
activa, renderitzada

Però si, en canvi, activem ara la visibilitat de la capa “BackGround”, veiem que per
defecte es desactiva la capa de la Scene Layer (vegeu la figura 2.16); si fem una
renderització, obtindrem una imatge on només apareixen els elements que hem
afegit anteriorment (vegeu la figura 2.17).
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Figura 2.16. Activació d’una nova capa de renderització

Figura 2.17. Escena resultant, continguda a la nova
capa activa, renderitzada

Anem ara a crear un parell de noves capes on afegirem, d’una banda, les esferes
de l’escena i, de l’altra, el cub.

Una altra forma de seleccionar elements de la nostre escena, per tal d’afegir-los a
la Collection d’una capa (en cas que tinguessin un prefix al nom, o tinguessin part
del nom igual), seria escriure a la finestra Include, el nom i un asterisc (vegeu la
figura 2.18). Si premem el botó Select, veurem com són seleccionats, a l’Outliner,
tots els elements que continguin el nom que hem escrit (vegeu la figura 2.19).

Figura 2.18. Seleccionar i afegir elements similars
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Figura 2.19. Seleccionar elements a la capa de renderització.

Si premem ara el botó Add, els veurem afegits a la finestra de la Collection
(vegeu la figura 2.20). Així, finalment, tindrem tots els elements de l’escena,
organitzats per capes; on podreu editar diversos paràmetres de renderització de
forma individualitzada, o per grups d’elements (vegeu la figura 2.21).

Figura 2.20. Afegir elements a la capa de renderització.

Figura 2.21. Objectes organitzats per capes de renderització.

Amb aquest exemple, hem après que podem descompondre l’escena que tenim
en diferents capes, per tal de poder gestionar-la i editar-la durant el procés de
renderització. Però encara podem tenir més control i establir variacions en els
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paràmetres de renderització per un únic element concret dintre d’una capa de
renderització; per exemple, podem variar el shader d’un dels objectes i assignar-
n’hi un que simuli les característiques del vidre; aleshores, per aquell element
concret podem afegir únicament per la capa on tenim aquest element, un render
pass Refraction, que mostrarà l’efecte de la llum al travessar un objecte refractiu,
com és el vidre. A grans trets, això és el que fan els Render Passes.

2.2.1 Treballant amb els ’Render Passes’ o AOV

Per controlar l’escena, a banda de descompondre-la en capes, també podem
establir uns Render passes per a cada un dels elements que tenim aïllats a
cadascuna de les capes de renderització. El fet de separar aquesta informació té
com a finalitat obtenir un set amb els diferents Render Passes, que ens permetran
a l’hora de compondre una imatge final en programes de composició, com Adobe
After Effects o Nuke, un major control del que tindríem fent servir només la
renderització final en una única capa.

Per tal d’optimitzar la renderització i també per tal de facilitar la
composició final de les imatges, podeu descompondre la renderització en els
seus elements constitutius per separat; és el que s’anomena Render Passes.
Un render pass és un arxiu que conté una part de la informació corresponent
a la il·luminació, la geometria o els shaders de l’escena (ombres, reflexió,
especularitat, diffuse...). Arnold els anomena AOVs (Arbitrary Output
Variables), i funcionen com els Render Passes habituals.

Per seleccionar i activar els diferents AOVs adients a les necessitats de composició
de l’escena, hem d’anar a la finestra AOVs dels Render Settings (vegeu la
figura 2.22); aquesta finestra es pot incloure a la finestra Render Setup d’Arnold,
arrossegant-la dintre d’aquesta.

Un cop allà, a la finestra de la dreta apareixen cadascun dels AOVs disponibles.
A la imatge es mostren els que venen per defecte amb la instal·lació d’Arnold a
Maya: <builtin> i aiShadoeMatte. Les aiShadowMatte són uns passes que ens
permeten major control per a l’edició d’ombres, sempre que el Render Node les
suporti.

Dins de les <builtin>, seleccioneu l’AOV que necessitem dels grups d’AOVs
disponibles; i de la llista que apareix a la finestra de la dreta, Available AOVs,
seleccionem els passes necessaris (vegeu figura 2.22). Els AOVs disponibles els
trobem a la secció AOV Browserde la pestanya AOVs de la finestra Render Settings;
on:
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Figura 2.22. Pestanya AOVs als ’Render Settings’

1. AOV Groups: llista del grups d’AOVs.

2. Available AOVs: AOVs disponibles a cada grup.

3. Active AOVs: llista dels AOVs que estan actius.

Si premeu el botó >> que teniu sota de la finestra, passareu la selecció a la finestra
Active AOVs (vegeu la figura 2.23). Si volguéssiu desactivar qualsevol dels passes
que tenim actius, l’haureu de seleccionar a Active AOVs i prémer el botó << que
teniu sota la finestra.

Figura 2.23. Pestanya AOVs als ’Render Settings’. Activació
dels AOVs.
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Els Render Passes més habituals són:

• ID: dona un nombre d’identificació als objectes de l’escena.

• Direct: separa tota la contribució de la il·luminació directa a l’escena.

• Indirect: separa tota la contribució de la il·luminació indirecta a l’escena.

• Diffuse: s’obté la reflexió del canal de Diffuse.

• Diffuse_albedo: on tenim el color de l’objecte, sense il·luminació, ni
ombres.

• Diffuse_direct: tenim una capa amb la il·luminació directa del canal
Diffuse.

• Diffuse_indirect: tenim una capa amb la il·luminació indirecta del canal
Diffuse.

• Specular: el pass on tenim la reflexió especular.

• Specular_albedo: el color especular sense il·luminació ni ombres.

• Specular_direct: la il·luminació directa del canal Specular.

• Specular_indirect: la il·luminació indirecta del canal Specular.

• Transmission: tenim la refracció de l’objecte.

• Transmission_albedo: el color de l’objecte, sense il·luminació ni ombres
del canal de refracció (Transmission).

• Transmission_direct: la il·luminació directa del canal de refracció (Trans-
mission).

• Transmission_indirect: la il·luminació indirecta del canal de refracció
(Transmission).

• Shadow_matte: separa les ombres, fent una proporció de les ombres ocultes
i no ocultes per la il·luminació directa.

Un cop tingueu els diferents passes actius, és el moment d’obrir la finestra
exclusiva de renderització d’Arnold, anomenada Arnold RenderView. Per fer-ho,
la ruta que heu de seguir és: Menu Bar/Arnold/Arnold Render View (vegeu la
figura 2.24).
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Figura 2.24. Ruta d’accés a la finestra
’Arnold RenderView’

Arnold RenderView té la possibilitat de fer una renderització interactiu, que
us permetrà que qualsevol canvi que feu a l’escena (transformació d’objectes,
canviar paràmetres d’il·luminació, renderització, o dels shaders...) s’actualitzi
automàticament a la finestra de renderització (s’ha de tenir en compte que això
té una despesa pel que fa al rendiment de l’equip). Aquesta finestra també es pot
afegir a la finestra Render Setup arrossegant-la per tal de fer més còmoda la gestió
de capes i render passes (vegeu la figura 2.25).

Figura 2.25. Finestra ’Arnold RenderView’ a Maya

La finestra Arnold RenderView us permet, a més, visualitzar cadascun dels passes
separadament. Des del menú desplegable que apareix a la cantonada superior
esquerra de la finestra, podeu escollir quin és el pass que voleu veure; per
defecte, teniu seleccionat el pass “Beauty” (vegeu la figura 2.26). Així, si escolliu
qualsevol dels AOVs que teniu actius veureu únicament la contribució del pass a
la imatge final (vegeu la figura 2.27).
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Figura 2.26. Selecció dels AOVs per visualitzar-los

Figura 2.27. Visualització de l’AOV seleccionat

Si seleccioneu l’opció Save Final Images (vegeu la figura 2.28) del menú File de la
finestra Arnold RenderView, i si teniu el vostre projecte degudament establert, les
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imatges es guardaran a la carpeta images/tmp/masterLayer (vegeu la figura 2.29).
També apareixeran les carpetes de cadascuna de les capes que hàgiu creat, i dintre
de la carpeta masterLayer tindreu una carpeta per cada AOV que tingueu actiu.

Figura 2.28. Opció ’Save Final Images’

Figura 2.29. Carpetes d’imatges dintre del projecte de
Maya.

És important fer correctament el Setup del projecte, per tal que, tant si fem
les renderitzacions de forma local o des d’una granja de renderització, tot
estigui ben endreçat i sigui fàcil trobar els arxius.
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2.3 La ’Master Layer’ o capa mestra

La master layer és aquella capa de renderització on tenim tots els elements de
l’escena i on s’han establert tots els paràmetres generals de la renderització
pel que fa a la qualitat, als Render Passes, als paràmetres d’il·luminació... La
trobareu dins de la finestra Render Settings.

En funció de les necessitats de la producció podem descompondre la renderització
en diferents capes amb els seus respectius paràmetres, però serà en aquesta on
tindrem els Settings generals.

En el cas d’Arnold, aquesta capa mestra s’anomena Scene; dins de la finestra
Render Setup (vegeu la figura 2.30).

Figura 2.30. La ’Master Layer’, que a la finestra ’Render Setup’ s’anomena ’Scene’

Al següent videotutorial podreu veure un exemple de com establir les capes i
passes de render per la realització del render d´una escena senzilla.

https://player.vimeo.com/video/255339239
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L’aplicació d’un override a
la càmera s’estudia al
punt “Aplicació dels
efectes de renderització”,
d’aquest mateix apartat.

2.4 Anàlisi prèvia dels moviments de les càmeres i les diferents
capes de renderització

De la mateixa manera que podem crear overrides per a qualsevol element de
l’escena, també ho podem fer per a una capa de renderització concreta, per a
comportaments, característiques, o per a shaders de les càmeres. És per aquest
motiu que, a la Render Sheet, apareix descrit el tipus de càmera de la seqüència
(vegeu la figura 2.2); per preveure quin ha de ser el plantejament per arranjar
el pla abans de llençar-ho a la renderització. Per exemple, si volguéssim tenir
la renderització de l’escena amb una càmera en perspectiva i una versió amb
una càmera ortogràfica, podríem crear dues càmeres, cadascuna amb les seves
característiques (vegeu la figura 2.31). O bé, crear una capa de renderització i
sobre la càmera aplicar un override que canviï aquesta característica de la càmera
en la capa de renderització.

Figura 2.31. Escena amb dues càmeres, que es poden renderitzar per separat

2.5 Optimització de fitxers per a renderització

Per tal de reduir els temps de renderització tant com sigui possible, tractant
d’assolir el nivell de qualitat requerida en la renderització, els equips de producció
sempre tracten d’optimitzar al màxim possible els recursos de l’escena. Així, els
modeladors tracten de no fer servir més polígons dels necessaris per aconseguir
la forma dels models en 3D; ja que el nombre de polígons afecta els temps de
renderització.

Una altra optimització que cal tenir en compte és la resolució de les textures que
s’apliquen als shaders. Les mides de les textures es donen en potència de 2, en
píxels, i acostumen a ser en proporció 1:1. Per exemple, 1024x1024 píxels, que
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en termes de producció s’anomenaria una textura d’1K; així, 2K seria una textura
de 2048x2048 píxels, 4K serien 4096x4096 píxels...

Evidentment, com més resolució té una textura, més pesa l’arxiu, i més triga a
renderitzar-se el shader on és aplicada. Per exemple, una resolució de textura
de 4K seria adient per a una producció cinematogràfica, però potser no per a la
producció d’un videojoc per mòbil. En qualsevol cas, es tractarà de fer servir
la resolució mínima que ens doni el nivell de qualitat desitjat, per no encarir la
renderització.

En el cas de les textures, tot i que s’intentaran optimitzar tant com sigui possible,
en producció no es faran servir formats d’arxiu amb compressió, com per exemple
.jpg, i seran preferibles formats com .exr, .jpg, .psd...

Per tal de reduir els temps de renderització, sense perdre qualitat en la imatge
final, s’han d’optimitzar els recursos de l’escena (models 3D, textures,
so...). La idea de l’optimització és fer servir els mínims recursos necessaris
per assolir el màxim de qualitat.

Tanmateix, una vegada tenim tots els recursos de l’escena optimitzats, abans de
llençar la renderització amb els paràmetres de qualitat per a la imatge final, es
fan unes renderitzacions de prova a una resolució menor i amb paràmetres de
qualitat baixos; per comprovar que la il·luminació, els valors de les ombres, els
paràmetres d’especularitat i de reflexió dels shaders són correctes.

Per començar una sèrie de renderitzacions de prova, es pot començar per abaixar
els valors dels diferents paràmetres de l’apartat Arnold Render a la finestra Render
Settings (vegeu la figura 2.32).
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Figura 2.32. Primera iteració d’ajust, a la finestra ’Render Settings’

Una altra optimització és desactivar l’opció Auto convert textures to tx, a
l’apartat Textures de Render Settings (vegeu la figura 2.33). Arnold converteix
les textures de l’escena a un format .tx més optimitzat per defecte que els arxius
d’imatge. Però, si deixeu aquesta opció activa, després de la primera renderització
(és a dir, una vegada ja ha fet aquesta conversió) tornarà a fer-la cada vegada que feu
una renderització. Penseu que si es dona el cas que l’escena conté moltes textures,
o aquestes són d’una resolució elevada, estareu afegint un temps de renderització
innecessari.

Figura 2.33. Desactivació d”Auto convert textures to tx’, una vegada
feta la primera renderització
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Per agilitzar aquesta renderització de prova (on no necessiteu una gran qualitat),
podeu també reduir la mida de les mostres que pren el motor de l’escena. Per fer-
ho, aneu a la finestra Render Settings, a la pestanya System. Allà podreu indicar
el valor del paràmetre Bucket Size, que per defecte està establert a 64 (això ens
indica que el motor està agafant mostres en quadres de 64x64 píxels), que és prou
adient per assolir una bona qualitat sense excedir-nos en els temps de renderització.
El que fareu serà abaixar-lo al mínim, que Arnold estableix en 16 (vegeu la figura
2.34); amb aquest tenim prou qualitat a les imatges per valorar-les i la renderització
serà molt més ràpida.

Figura 2.34. Paràmetre ’Bucket Size’

Els paràmetres de les llums que tenim a l’escena es poden controlar i editar des
de la pestanya Attribute Editor, mentre que a l’Outliner trobareu els elements
de l’escena (vegeu la figura 2.35). Us heu d’assegurar que aquestes tenen (al
paràmetre Samples a l’Attribute Editor) el seu valor per defecte, que és 1 (vegeu
la figura 2.36). En el moment de la renderització final, podem apujar el valor de
les mostres dels punts de llum, per tal de millorar les condicions lumíniques i les
ombres de l’escena; però heu d’anar amb compte, perquè aquest és un dels valors
que dispara els temps de renderització.
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Figura 2.35. Elements de
l’escena: ’aiAreaLight’, dins
de l”Outliner’

Figura 2.36. ’Samples’ de les llums de l’escena

Per fer les renderitzacions de prova, si el vostre equip triga massa, podeu també
abaixar la Test Resolution, del 100% al 75% o el 50% (vegeu la figura 2.37); així
reduireu la resolució de sortida de la imatge final. Per exemple, si tenim una imatge
de 640x480 píxels als Render Settings, reduïda al 75% us donarà una imatge de
480x360 píxels.
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Figura 2.37. Amb el ’Test Resolution’ es regula la resolució de la
renderització de prova a ’Arnold RenderView’, però no la mida de l’arxiu
de sortida final.

Emmagatzemar informació de renderitzacions prèvies

Hi ha alguns motors, com Mental Ray o V-Ray, que permeten emmagatzemar informació
de renderitzacions prèvies, per tal d’aprofitar-la en el moment de la renderització final per
tal d’accelerar-lo. Arnold no té aquesta característica, ja que és un motor de renderització
molt optimitzat internament. En el cas de Mental Ray els mètodes de Global Illumination i
Final Gather tenen opcions per guardar aquests càlculs; en el cas de V-Ray s’anomenen
Irradiance Map i Light Cache.

2.5.1 Precàlculs i proves de renderització

Proposem ara una primera estratègia d’optimització dels temps de
renderització, encara que, de fet, l’optimització de recursos depèn de cada
producció, i es poden establir prioritats diferents en funció de l’acabat
desitjat.

Si feu una primera renderització de prova amb els valors que hem anat establint,
obtindreu un imatge amb certs defectes (vegeu la figura 2.38). Com podeu veure
és una mica plana i té molt soroll a les ombres, a més, hi ha dos objectes que
apareixen en negre; això es degut a que els seus shaders tenen valors de reflexió i
transmissió molt alts i, com que hem abaixat aquests Samples a la pestanya Arnold
Renderer dels Render Settings, el motor de renderització no els contempla.
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Figura 2.38. Resultat de la primera prova de renderitza-
ció

Així doncs, augmentareu les mostres dels paràmetres a 2: Camara (AA), Diffuse,
Specular i Transmission. A l’apartat Ray Depth, també apujareu el valor del
paràmetre Transmission a 4 (vegeu la figura 2.39).

Figura 2.39. Segona iteració dels ajustos de ’Sampling’

Comprovareu que, en termes generals, la imatge millora (figura 2.40), tot i que
encara tenim soroll a les ombres (figura 2.41) i als reflexos especulars (figura 2.42).
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Figura 2.40. Resultat de la segona prova de renderitza-
ció

Figura 2.41. Continua havent-hi soroll a les ombres

Figura 2.42. Continua havent-hi soroll als reflexos
especulars

Per millorar la imatge, apujareu els valors dels Render Settings de Camera (AA) a
6, Diffuse a 4, Specular a 4 i Transmission a 4 (vegeu la figura 2.43); anireu a la
pestanya System i apujareu el valor del paràmetre Bucket Size a 32 (vegeu la figura
2.44). D’aquesta manera, obtenim una renderització on ja s’aprecia una millora
en les ombres i els reflexos especulars (vegeu la figura 2.45).
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Figura 2.43. Tercera iteració d’ajust dels paràmetres de
’Sampling’

Figura 2.44. Ajusteu el valor del ’Bucket Size’.
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Figura 2.45. Resultat de la tercera prova de renderitza-
ció

Ara seleccionareu les llums de l’escena. A l’Attribute Editor canviareu el valor
dels paràmetres Resolution a 1024 i Samples a 2 (vegeu la figura 2.46); torneu a
fer una renderització de prova (vegeu la figura 2.47).

Figura 2.46. Ajustar els ’Samples’ i la resolució de les llums de l’escena
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Figura 2.47. Resultat de la quarta prova de renderització

Canvieu el valor del paràmetre Transmission de l’apartat Ray Depth de la pestanya
Arnold Renderer (vegeu la figura 2.48), i també augmenteu una mica l’exposició
a les llums, a l’Attribute Editor, per un valor de 13 a la llum principal, i de 10 a la
llum secundària (vegeu la figura 2.49). Ara feu una última renderització de prova
(vegeu la figura 2.50).

Figura 2.48. Ajustar el paràmetre ’Transmission’ de l’apartat ’Ray
Depth’
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Figura 2.49. Ajustar una mica l’exposició de les llums

Figura 2.50. Resultat de la renderització de la iteració
final

Definir la resolució de sortida i format d’arxiu

Una vegada establerts els paràmetres de renderització, heu de definir la resolució
de sortida des de la pestanya Common dels Render Settings (vegeu la figura 2.51).
També heu d’establir el format d’arxiu (vegeu la figura 2.52).
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Figura 2.51. Establir la resolució de sortida final als ’Render
Settings’
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Figura 2.52. Establir el format de sortida de l’arxiu

També, de cara a tenir endreçat el projecte, s’hauria de donar un nom aclaridor a
l’arxiu. Això és especialment important en el cas de renderitzar una animació, ja
que el nombre de fotogrames (o frames) pot ser molt elevat, i tenir-los organitzats
es crucial. Per això, podem posar un nom a l’arxiu des de l’apartat File Name
Prefix (vegeu la figura 2.53), que en el cas d’una animació podria ser el número
de l’escena.
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Figura 2.53. Posar el nom a l’arxiu

Si activeu l’opció Use Custom Extension, a l’apartat Extension, podeu afegir una
extensió al nom, que podria ser el número de pla (vegeu la figura 2.54). Finalment,
des de Frame/Animation ext, podreu escollir un format per tal de fer servir el nom
i l’extensió que heu posat a l’arxiu (vegeu la figura 2.55).
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Figura 2.54. Afegir una extensió a l’arxiu

Figura 2.55. Establir la nomenclatura de l’arxiu
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2.6 Aplicació dels efectes de renderització

Hi ha tota una sèrie de situacions on, mitjançant les possibilitats dels motors
de renderització, es poden falsejar alguns efectes. Això es fa perquè o bé no
són possibles tècnicament o, si fossin renderitzats, podrien, efectivament, resultar
massa cars o portar un temps excessiu.

Per poder portar a terme aquestes tècniques de postproducció, els AOVs, altrament
anomenats render passes, tenen un paper principal, ja que separen aquells ele-
ments de la renderització amb els que el compositor pot treballar, per aconseguir
l’efecte desitjat.

Dos dels efectes més habituals són el Motion Blur, o desenfocament de moviment,
i la renderització dels ZDepth Maps.

2.6.1 Efecte ’Motion Blur’

Motion Blur és una tècnica de postproducció. Té com a avantatge els temps de
renderització, i com a principal desavantatge el soroll que genera, i que aquest
Motion Blur no serà reflectit a les superfícies reflectants que tingui al voltant
l’objecte; fet que no el fa adient per emprar-ho a totes les situacions.

En aquest punt, us proposem una pràctica on farem la renderització de dues capes:

• Motion_Blur_Sphere (separar l’element al qual se li ha d’aplicar l’efecte de
Motion Blur)

• Motion_Blur_BG (separar tota la resta dels elements, escenari i altres
elements que es renderitzaran normalment).

Escollirem EXR. com a format de sortida; aquests arxius es poden obrir en
qualsevol programari de composició (After Effects, Nuke, Fusion...), per tal de
fer l’edició final de la imatge.

El Motion Blur, o desenfocament de moviment, és el rastre que deixa el
moviment dels objectes mentre l’obturador és obert, quan els enregistrem
amb una càmera fotogràfica o de vídeo. Les càmeres virtuals dels
programari 3D no poden simular aquest efecte, però es pot aconseguir fent
postproducció, mitjançant aquesta tècnica de renderització.

Per tal de configurar correctament la càmera per a la renderització d’aquest efecte,
el primer que haureu de fer serà configurar el Shutter (l’obturador) de la càmera
(vegeu la figura 2.56); de tal manera que no enregistri el moviment de l’objecte,
però sí que quedin enregistrades, al Motion Vector AOV, les dades que permetran
al programa de composició editar l’efecte.
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Figura 2.56. Configuració de l’obturador de la càmera a Arnold

Una vegada establert correctament l’obturador de la càmera, també haureu de
comprovar que en la configuració de la secció Motion Blur, dels Render Settings,
teniu l’opció Enable activada (vegeu la figura 2.57).
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Figura 2.57. Activació de l’opció ’Motion Blur’ als ’Render
Settings’.

I haureu de comprovar també quina és la selecció del paràmetre Position (vegeu
la figura 2.58). Aquest paràmetre és el que defineix quin ha de ser l’Offset del
Motion Blur. Ens interessaria que estigués en una de les tres opcions: Center On
Frame, Start On Frame i End On Frame, en funció de quin sigui l’efecte que estem
cercant.

En tot cas, per tal d’establir aquest paràmetre correctament, hauríeu de tenir en
compte que, en cas de tenir escollit Center On Frame, haureu de donar el valor 0.5
als paràmetres Shutter Start i Shutter End de la càmera, a l’Attributte Editor. Els
valors, en cas de tenir seleccionada l’opció Start On Frame, serien 0.0, i, finalment,
si l’opció seleccionada és End On Frame, seria 1.0.
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Figura 2.58. Configuració del paràmetre ’Position’ del ’Motion Blur’

A continuació crearem una capa, que anomenarem Motion Blur Sphere; amb tota
la geometria de l’escena (vegeu la figura 2.59), que podem seleccionar des de
l’outliner. I, seguidament, desseleccionem a l’outliner l’element que ha de tenir
l’efecte de Motion Blur (vegeu la figura 2.60).

Figura 2.59. Separem en una capa l’ele-
ment al qual li aplicarem l’efecte de desenfo-
cament de moviment
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Figura 2.60. Desseleccionem
l’objecte al qual aplicarem l’efecte

La resta dels elements seleccionats, els heu d’afegir a un Set, des de Menu
Bar/Create/Set, i prémer la finestra d’opcions (vegeu la figura 2.61). A la nova
finestra que s’obrirà, poseu-hi el nom al Set, en aquest cas Primary Visibility
(vegeu la figura 2.62); que serà la característica dels elements seleccionats a la
qual voldreu fer-li un Override.

Figura 2.61. Creació d’un ’Set’ de selecció
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Figura 2.62. Nomenament del ’Set’

Aplicació d’un ’override’

Un override consisteix en seleccionar una o diverses característiques d’un
o diversos elements, per canviar-ne el comportament, shader, textura,
il·luminació... en una de les capes de renderització (i sense afectar
la característica original a la Master Layer), per tal d’obtenir diferents
renderitzacions, en funció de les necessitats de la producció.

Un cop tenim un Set amb tots els elements de l’escena que volem que siguin a
la capa de renderització (però que, en aquest cas, no volem que apareguin a la
renderització, per això hem anomenat el Set “Primary Visibility”), el que farem a
continuació és crear aquest override a la capa Motion Blur Sphere.

Per fer-ho, seleccionem el Set Primary Visibility a l’outliner (vegeu la figura 2.63).
I a la secció Arnold de l’Attribute Editor, activem l’opció Override i premem el
botó Add (vegeu la figura 2.64), que ens obrirà la finestra Add Override Attribute
amb els overrides disponibles (vegeu la figura 2.65).

Figura 2.63. Selecció del ’Set
Primary Visibility’ a l”Outliner’
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Figura 2.64. Activem l’opció ’Override’ a l”Attribute Editor’

Figura 2.65. Finestra ’Add Over-
ride Attributes’

Ara seleccionarem Primary Visibility i mitjançant el botó Add, de la finestra,
l’afegirem a l’apartat Extra Attributes, de l’Attribute Editor (vegeu la figura 2.66).
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Figura 2.66. ’Primary Visibility’ establert com a atribut de l”override’

I ja podeu activar o desactivar la visibilitat d’aquest element a la renderització.
Us falta, però, afegir aquesta funcionalitat a la capa de renderització Moti-
on_Blur_Sphere; per fer-ho, assegureu-vos de tenir activa la capa a la finestra
Render Setup (vegeu la figura 2.67). Ara situeu el cursor sobre l’opció Primary
Visibility de l’apartat Extra Attributes; amb el botó dret del ratolí desplegueu el
menú contextual i seleccioneu l’opció Create Absolute Override For Visible Layer
(vegeu la figura 2.68).

Figura 2.67. Activem la capa on volem
afegir l”override’ a la finestra ’Render Setup’
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Figura 2.68. Afegim l”override’ a la capa de renderització seleccionada

Veureu que al Render Editor apareix una nova Collection, amb els objectes del Set
Primary Visibility (vegeu la figura 2.69), i l’override amb la característica Primary
Visibility (vegeu la figura 2.70).

Figura 2.69. ’Override’ afegit a la capa
de renderització
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Figura 2.70. ’Override’ actiu als ’Extra Attributes’

Si ara desactiveu aquesta característica dels Extra Attributes a l’Attribute Editor
(vegeu la figura 2.71) i fem una renderització, obtindrem la imatge únicament
de l’objecte sobre el qual volem aplicar l’efecte de desenfocament de moviment
(vegeu la figura 2.72). Si, en canvi, activeu la Master Layer (Scene a Arnold),
obtindreu una renderització sense l’override (vegeu la figura 2.73).

Figura 2.71. Desactivem ’Primary Visibility’ dels ’Extra Attributes’
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Figura 2.72. Renderització de la capa amb l”override’

Figura 2.73. Renderització de la capa ’Scene’, on no
tenim l”override’

Renderització a partir d’un ’Motion Blur’

Continuem la preparació per poder fer una renderització d’un Motion Blur. A
continuació, heu de crear una nova capa de renderització, de nou amb tots els
elements de l’escena, que anomenareu Motion_Blur_BG (vegeu la figura 2.74).

Figura 2.74. Nova capa de renderització, per separar el fons

Activeu aquesta capa i, seleccionant l’esfera on volem aplicar l’efecte de Motion
Blur, afegiu -hi (seguint els mateixos passos que en el cas anterior hem seguit per
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al Set Primary Visibility) un override que us permeti també controlar la visibilitat
d’aquest element en aquesta capa. Així obtindreu una renderització a la capa
‘Motion_Blur_BG’ (vegeu lafigura ??).

Figura 2.75. Renderització a la capa ’Motion_Blur_BG’
amb ’override’ aplicat a l’objecte ’Sphere_04’

Com que ens interessa ocultar l’objecte, però poder veure la seva ombra, o els
reflexos que produeix, afegiu ara l’AOV, que s’encarregarà de proporcionar les
dades al motor de renderització, per tal de poder simular un Motion Blur; és el que
s’anomena motionvector. Per fer-ho, hem de tenir activa la capa amb l’element al
qual hem d’aplicar l’efecte (vegeu la figura 2.76).

Figura 2.76. Activació de la capa on
és visible l’objecte al qual volem aplicar el
desenfocament de moviment

I des dels Render Settings, a la secció AOVs, aneu a l’AOV Browser i cerqueu, a la
llista <builtin>, l’AOV motionvector (vegeu la figura 2.77), i activeu-lo (vegeu la
figura 2.78).
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Figura 2.77. Seleccionar l’AOV ’motionvector’

Figura 2.78. Activar l’AOV ’motionvector’

A continuació, en la secció AOVs (on ara apareix el que acabem d’activar),
desplegueu el menú filter i seleccioneu l’opció Closest (vegeu la figura 2.79).
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Figura 2.79. Establir el filtre ’closest’

Finalment, desplegueu el menú que hi ha a la fletxa que es troba al costat de
filter i seleccioneu l’opció Select Driver (vegeu la figura 2.80). Veureu que a
l’Attribute Editor apareix una pestanya anomenada defaultArnoldDriver, amb el
corresponent driver; aquí activarem l’opció Merge AOVs (vegeu la figura 2.81).

Figura 2.80. Selecció de l’opció ’Select Driver’

Figura 2.81. Activar l’opció ’Merge AOVs’, a l”Attribute Editor’
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2.6.2 Efecte ZDepth Maps

Una utilitat dels AOVs és la possibilitat de generar ZMaps, també coneguts com a
ZDepth Maps. Són uns mapes en escala de grisos, semblants als canals d’alfa,
que permeten, als programaris de composició (After Effects, Nuke, Fusion...),
interpretar la distància de la càmera a la qual es troba un objecte a una determinada
escena (l’eix Z, quan estem treballant en 3D; d’aquí el nom), per tal de tenir control
de la profunditat de camp o l’enfoc puntual.

Per poder renderitzar-los amb Arnold, en primer lloc hem d’anar a la finestra Ren-
der Settings de la pestanya AOVs i, des de l’AOV Browser/AOV Groups/<builtin>,
seleccionar de la llista dels AOVs disponibles, el Z (vegeu la figura 2.82).

Figura 2.82. Activar l’AOV Z, a l’AOV Browser

A l’apartat AOVs, on apareix l’AOV Z que acabeu de crear, us heu d’assegurar
de dues coses: que el format d’arxiu que apareix a l’apartat driver sigui EXR,
i que, a l’apartat filter, l’opció seleccionada del menú desplegable sigui closest
(vegeu la figura 2.83). A la fletxa que apareix al costat, heu de desplegar el menú
i seleccionar l’opció Select driver (vegeu la figura 2.84).
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Figura 2.83. Configuració de l’AOV

Figura 2.84. Seleccionar el ’Select Driver’

A l’Attributte Editor trobareu una sèrie d’opcions ; a l’apartat Advanced Output,
activeu Merge AOVs (vegeu la figura 2.85). Aquest fusionarà, en una única imatge,
el pass de beauty i el ZDepth; en comptes de dues imatges. Si feu la renderització
de l’escena, obtindreu els dos passes, al Render View: l’AOV Beauty (vegeu la
figura 2.86) i l’AOV Z (vegeu la figura 2.87).

Figura 2.85. Activació de l’opció ’Merge AOVs’ a l”Attribute Editor’
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Figura 2.86. Contribució de l’AOV Beauty

Figura 2.87. Contribució de l’AOV Z

Com podeu veure, la renderització de l’AOV Z apareix completament blanc,
però les dades de profunditat hi són. Per poder visualitzar-les haureu de baixar
l’exposició fins aproximadament valors de -5 o -6 (vegeu la figura 2.88). I, ara sí,
podem veure el mapa de profunditat en escala de grisos (vegeu la figura 2.89).

Figura 2.88. Baixem l’exposició de l’AOV Z.

Figura 2.89. Contribució visible de l’AOV Z.

Recordeu que si obrim aquests arxius al programari de composició, podem editar,
entre d’altres possibilitats, la profunditat de camp. Però una limitació del pass
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Efecte Bokeh és una tècnica
d’enfocament selectiu, que
dona als elements que són

fora de focus un
desenfocament molt estètic.

Solid Angle

Teniu informació més extensa a
la documentació d’Arnold, en

aquest enllaç:
www.solidangle.com.

‘ZDepth’ és que, per exemple, no serà possible enfocar un objecte que estigui
reflectit en un mirall.

De la mateixa manera que les càmeres virtuals no poden simular el
Motion Blur, tampoc poden simular efectes de desenfocament selectiu, de
profunditat de camp o l’efecte Bokeh. Però també en aquest cas es poden
assolir aquests efectes mitjançant la renderització de mapes de ZDepth, i
les tècniques de postproducció.

2.7 Renderitzacions en segon pla (’Batch Rendering’)

Com hem vist, els processos de renderització, fins i tot per a animacions molt
senzilles, són molt costosos, i poden suposar moltes hores, que, o bé s’han
d’assumir econòmicament o bé poden paralitzar els equips locals, mentre que
podríem estar treballant en altres tasques.

Per això, sempre que sigui possible, es fan renderitzacions de prova a qualitat
més baixa que la de sortida, per tal de fer tots els ajustos necessaris, abans de
llençar la renderització. Una altra opció, compaginable, és fer servir el Batch
Rendering, és a dir, la possibilitat de fer renderitzacions en segon pla, una
possibilitat que ofereixen alguns motors de renderització.

Una renderització en segon pla ens permet seguir treballant amb el nostre
equip, però al mateix temps, si el sistema detecta que hi ha algun nucli del
processador lliure, l’aprofita per anar renderitzant el pla que hàgim llençat.
Evidentment és un procediment més lent, però més barat; a més, és una bona
solució per a plans que tinguin menys prioritat.

Per implementar aquesta característica, Maya facilita la funcionalitat del Batch
Rendering i Autodesk proporciona programari lliure com el Backburner, que
s’instal·la amb molts dels programes de la firma i que serveix per gestionar una
xarxa local, com una petita granja de renderitzacions, en segon pla. S’ha de dir,
però, que per poder fer servir la funcionalitat Batch Rendering des de Maya, s’ha
de comprar al web Solid Angle una llicència a part de la que ve preinstal·lada al
programa.

Per tal d’optimitzar al màxim possible la infraestructura tecnològica
disponible, a la qual ens haurem d’adaptar, i dependre el mínim possible
de granges de renderització externes, s’acostuma a fer una renderització en
segon pla.

Per tal de fer un Batch rendering, en primer lloc us heu d’assegurar que teniu el
projecte establert i dirigit correctament. Hem d’anar als Render Settings, per tal
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d’establir el nom de cadascun dels frames i el rang que volem renderitzar (vegeu
la figura 2.90); tot i que, com veureu més endavant, també és possible reconfigurar
i tornar a establir aquests paràmetres.

Figura 2.90. Establir els paràmetres de render a la finestra ’Render
Settings’

La forma més fàcil de llençar una renderització al segon pla és des del menú
Render/Batch Render (vegeu la figura 2.91). A partir d’aquest moment, l’equip
està renderitzant la nostra animació; ho fa aprofitant els moments en què els nuclis
estan alliberats. Podem veure la progressió de la renderització al Command Line
(vegeu la figura 2.92).
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Figura 2.91. Es pot llençar un ’Batch
Rendering’ des del menú ’Render’

Figura 2.92. Progressió de la renderització al ’Comand Line’

Un altra possibilitat que tenim per poder fer renderització en segon pla, com hem
dit abans, és utilitzar el Backburner, un programa gratuït que facilita Autodesk,
per tal d’aprofitar, si és el cas, una xarxa local d’ordinadors com si fos una granja
de renderització local. És un programa basat en Linux i consta de tres elements:

• El Server (vegeu la figura 2.93)

• El Manager (vegeu la figura 2.94)

• El Monitor (vegeu la figura 2.95)

Figura 2.93. ’Backburner Server’
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Figura 2.94. ’Backburner Manager’

Figura 2.95. ’Backburner Monitor’

Així, l’ordinador que té el rol de Manager és l’encarregat de recollir cada feina de
renderització (Backburner les anomena jobs), les prioritza i les distribueix entre
els ordinadors que tenen el rol de Servers en una granja local petita. El Manager
pot ser al mateix temps Server, però si aquesta granja és extensa, és aconsellable
que el Manager estigui dedicat únicament a la feina de distribució dels jobs.

Una feina de renderització podria ser fer la renderització d’un pla amb 100 frames.
Això es podria enviar sencer a un server, el que seria un job, o bé dividir aquest
pla en fraccions més petites, que el Backburner anomena tasks (per exemple, en
paquets de 25 frames), i aquests es poden enviar de forma simultània a diferents
servers, i així es fa la tasca més ràpidament.



Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 114 Els motors de render i el procés de renderització

Per utilitzar el Backburner com a manager local, només heu d’anar a
la carpeta on està instal·lat el Backburner; per defecte, C:\Program Files
(x86)\Autodesk\Backburner. Allà trobareu els tres executables, que converteixen
l’ordinador al rol de Manager o Server, o bé us permetrà obrir el Monitor, per tal
de controlar el procés de renderització (vegeu la figura 2.96).

Figura 2.96. Carpeta d’instal·lació
de ’Backburner’

Heu d’executar, en primer lloc, el Manager i s’obrirà la següent finestra amb les
possibilitats de configuració (vegeu la figura 2.97).

Figura 2.97. Opcions de ’Settings’ del ’Backburner Manager’
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En principi, si volem fer servir el nostre equip des del Backburner, ens valdran els
valors per defecte que apareixen a la finestra. Podeu veure que apareixen els ports
del Manager i el Server.

Seguidament, heu d’executar el Server i n’apareixerà la finestra de configuració
(vegeu la figura 2.98), on heu d’acceptar els valors per defecte. Després heu d’obrir
el Monitor (vegeu la figura 2.99), per tal de connectar-lo amb el Manager. Allà
premeu la icona Connect (vegeu la figura 2.100), que obrirà la finestra per tal de
reconèixer el Manager.

Figura 2.98. Opcions de ’Settings’ del ’Backburner Server’

Figura 2.99. Al ’Monitor’ podreu seguir el progrés de les diferents tasques de
renderització actives

Figura 2.100. Ico-
na per connectar el ’Mo-
nitor’ amb el ’Server’

Un cop a la finestra, premeu OK (vegeu la figura 2.101). El Monitor es connectarà
amb el Manager, i podrem veure ja el Server a la secció All Servers. En aquest
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cas, només tenim un ordinador, però si gestionéssiu una xarxa, en aquesta llista hi
apareixerien tots els participants (vegeu la figura 2.102).

Figura 2.101. Finestra per connectar el ’Monitor’
amb el ’Server’

Figura 2.102. Llista dels ’servers’ de la nostra xarxa.

Ja podeu tornar a Maya; allà heu de desplegar el Menu Set i seleccionar el menú
Rendering (vegeu la figura 2.103). Un cop desplegat el menú Render, seleccioneu
l’opció Create Backburner Job (vegeu la figura 2.104), que ens obrirà la finestra
de configuració de la tasca.

Figura 2.103. Seleccio-
nar els menús de ’Render’ a
Maya
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Figura 2.104. Llençar la renderització, des de Maya al Backburner

Des d’aquí podeu posar nom a la tasca, establir la prioritat que ha de tenir
(els valors baixos a l’apartat Priority fan la tasca més prioritària), i el rang de
fotogrames que constituirà la tasca (Start frame/End frame). A l’apartat Task Size
podeu establir en quantes Tasks voleu dividir la renderització; en cas de tenir una
xarxa local, permetrà que diferents ordinadors renderitzin parts de la tasca, per tal
d’agilitzar-la (vegeu la figura 2.105).
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Figura 2.105. Finestra de configuració de la tasca per al Backburner

La renderització en segon terme permet agilitzar els temps de
renderització i aprofitar la infraestructura local, o una xarxa
d’ordinadors, i al mateix temps continuar treballant amb els equips.
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Introducció

El procés de renderització és una de les feines finals del flux de treball dins d’una
producció audiovisual a l’àmbit de l’animació en 3D. Aquest procés és la part més
extensa de la producció degut a l’enorme consum de temps. De la disponibilitat de
màquines i el potencial que tinguin, en dependrà el temps total de renderització.
També entren en escena les funcions internes del programari, per tal d’afavorir
sempre que el temps emprat en el procés de renderització sigui el mínim possible
amb la màxima qualitat.

A l’apartat “Renderització final per capes”, s’estudia el funcionament i les
característiques de les diferents estacions de treball, per poder fer els càlculs
de renderització, com pot ser el cas de les granges de renderització. Quan es
genera una animació en 3D, aquesta es divideix en diferents capes que, compostes
posteriorment en un programa de composició, generen la imatge o seqüència
final. Veureu que en una escena pot haver-hi moltes capes amb característiques i
propietats diferents segons els materials utilitzats. Per això és important establir
una nomenclatura aclaridora per tal d’arxivar les renderitzacions generades de
manera ordenada i lògica. Estudiareu també com es controla el visionament
dels resultats en primer i segon pla; i també podreu identificar i solucionar els
problemes que poden aparèixer a les renderitzacions finals.

Per adquirir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis i les activitats
proposades. És necessari seguir el material escrit amb les imatges explicatives,
així com la visualització dels vídeos explicatius per complementar el contingut
escrit i assolir els conceptes que s’hi tracten. Aquests vídeos us ajudaran de forma
visual i més aclaridora a entendre la matèria.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Realitza la renderització final per capes, avaluant les necessitats de supervisió
del procés i l’aplicació de mesures correctores destinades a la consecució del
material de postproducció.

• Valora la disponibilitat, capacitat i velocitat de les estacions de treball i la
granja de renderització, per a la satisfacció de les necessitats del projecte.

• Optimitza el temps disponible per a l’execució de la renderització final per
capes, reflectint i actualitzant en un pla de renderització els fotogrames de
cada pla, la separació de capes i els seus atributs.

• Comprova el compliment dels requisits de la renderització (integritat del
fotograma, ordre i posició dels elements de la capa i flicker, entre d’altres)
fotograma a fotograma i capa a capa.

• Repara els errors detectats, reajustant els paràmetres i atributs de la rende-
rització.

• Dissenya el sistema de classificació i arxivament de les capes resultants,
amb la seva nomenclatura corresponent, en funció dels protocols establerts
en la definició de projecte.
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1. Renderització final per capes

Quan es genera una animació en 3D, s’acostuma a dividir el procés de rende-
rització en diverses capes que, un cop compostes en postproducció, generen la
imatge final. Aquestes capes contenen els diferents atributs de les imatges o
fotogrames (color, ombres, reflexos, efectes...). Com que en una escena hi ha
moltes capes, si per exemple en un segon d’animació hi ha 24 fotogrames, en el
procés de renderització aquests fotogrames es multipliquen per totes les capes que
té l’escena. Per tant, hi hauria 24 fotogrames per cada capa.

Si això ho extrapolem a una pel·lícula d’animació, de milions de fotogrames, en
aquesta producció, que ha estat dividida en diverses capes de renderització, es
necessitarien moltes estacions de treball per poder fer tots aquests càlculs de
renderització. És aquí on pren importància la granja de renderització, un conjunt
d’ordinadors potents que faciliten i agilitzen aquest procés.

De tota manera, també hauríeu de tenir en compte la nomenclatura i l’arxi-
vament d’aquestes dades, l’anàlisi i la comprovació de possibles errors que
podrien sorgir. Això es podria corregir a través de la modificació de paràmetres.
Per evitar el màxim d’errors possibles, s’acostuma a fer renderitzacions de prova
a petita escala.

1.1 Les granges de renderització

’Pixar’s Render Farm’ oberta les 24
hores. Font: www.skullbox.net.

El nom granja de renderització deriva de la seva expressió anglesa render farm,
que es refereix a un grup d’ordinadors que es reparteixen el treball de renderització,
processant una informació sobre una imatge fixa o una sèrie d’imatges o anima-
cions. Perquè s’entengui millor, una granja de renderització divideix el treball
entre diversos ordinadors perquè el temps de cada renderització, o el temps de
processament sigui el menor possible.

La principal finalitat de l’existència de les granges de renderització és estalviar
temps en el procés de producció. En un projecte d’animació en 3D, a vegades els
temps de renderització suposen un extra al temps total de la producció. És aquí
on entra en joc la capacitat de processament d’una granja de renderització.

Una granja de renderització divideix el procés de renderització entre
diversos ordinadors perquè el temps de processament sigui el mínim
possible.

Les eines de programari 3D cada vegada són més potents i, juntament amb
l’aplicació de la renderització a les activitats professionals d’arquitectes, fotògrafs,
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interioristes, artistes 3D, productors de pel·lícules o desenvolupadors de videojocs,
entre altres, obliga a disposar d’una estructura i un equipament de renderització
adequats o, si més no, contractar aquests serveis. Cada vegada són més els qui
deleguen el treball de renderització a les granges de renderització, algunes de les
quals estan disponibles online 24 hores al dia, els set dies de la setmana.

Granges de disseny

La tecnologia no ha de ser incompatible amb l’estètica, i prova d’això és que algunes
empreses pioneres en el tema han desenvolupat propostes per integrar la granja al
mobiliari de l’empresa o l’estudi professional. A la imatge, podeu veure un prototip del
fabricant Azken Muga, l’Azken Soho Render Farm, que combina potència, estètica, disseny
i aïllament.

Segons les necessitats de cada client, aquesta dependència es dona en major o
menor mesura, i és molt comú veure avui dia que moltes empreses utilitzen les
seves pròpies granges de renderització i, a més, deleguen bona part de la seva
producció. Si bé la delegació implica un cost pel servei, sol ser raonable dins dels
valors d’un projecte.

1.1.1 Els inicis

Les granges de renderització es van iniciar en el món del cinema, principalment
a l’àrea de les animacions. Les imatges d’una pel·lícula d’animació es componen
d’una quantitat molt elevada de frames per poder generar una seqüència d’imat-
ges, les quals resulten en una escena. Per aquest motiu s’entén la necessitat de
generar un mètode per poder fer aquest procés més ràpid.

L’èxit del cinema d’animació ha fet que empreses com Pixar s’hagin convertit
en vertaders gegants de la indústria del cinema, i per aconseguir els resultats es
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basen en l’ús de les granges de renderització. Aquests sistemes aglutinen desenes,
centenars o milers de màquines que s’encarreguen d’anar processant cadascun dels
complexos fotogrames que formen la pel·lícula final. Normalment aquest tipus
d’implantacions són prohibitives, però hi ha formes econòmiques de muntar-se
una granja de renderització pròpia.

És impossible poder-se imaginar que un sol ordinador sigui capaç de generar la
totalitat dels frames d’una animació, i més si es tracta d’una producció seriosa,
com ara una pel·lícula d’animació.

Temps de renderització

Un segon d’animació es compon d’entre 25 a 30 frames i cadascun d’ells triga
aproximadament unes sis hores en generar-se en el procés de renderització.

Així, per processar o renderitzar tots els fotogrames de la pel·lícula Monstres contra
alienígenes (2009) es van necessitar uns 40 milions d’hores de processador, mentre que la
pel·lícula Madagascar 2: Escapada a Àfrica (2008) va trigar 30 milions d’hores a processar
l’acabat de totes les seves imatges.

Donada aquesta necessitat, es va posar en marxa el concepte de les granges de
renderització, en què les animacions es fan a partir de diferents ordinadors, amb
una potència adequada, i que divideixen el treball.

Les granges de renderització signifiquen una alternativa perfecta, sigui per ren-
deritzar animacions o escenes fixes dels projectes. En general, quan es fan
escenes complexes, amb els seus respectius llums, materials, ombres, reflexos...,
l’ordinador triga molt més a processar aquesta informació i l’usuari es queda
esperant durant hores i a vegades dies perquè es finalitzin aquests càlculs.

La majoria del processament en 3D es basa en la potència de les CPU. En el
futur, les solucions basades en computació GPU o GPGPU probablement seran
molt importants. També es recomana poder anar afegint més i més servidors de
renderització, a mesura que es necessiti més potència.

Parell de targetes de vídeo GPU de
la gamma Nvidia GTX 1080 Ti. Font:
Flickr.

GPU vs. CPU

Les sigles GPU o GPGPU (General Purpose Computing on Graphics Processing Units;
en català, ‘Còmputs de Propòsit General en Unitats de Processament de Gràfics’) fan
referència a la utilització d’una targeta de vídeo per fer còmputs en aplicacions d’enginyeria,
mitjans digitals i científics, tradicionalment manejats per una unitat de processament central
(CPU). La GPU actua com un coprocessador i pot accelerar les aplicacions gràcies a la
seva enorme potència de processament paral·lel en comparació amb el disseny de nucli
múltiple de les CPU.

1.1.2 De què es compon una granja de renderització professional?

Aquests tipus de granges estan en un pla més avançat. La necessitat de disposar de
recursos de processament homogenis i propis fa que cada vegada més empreses
inverteixin en una granja de renderització pròpia i independent dels equips de
treball.
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El programari Nuke està
destinat a la postproducció
de vídeo afegint efectes de
composició i integració 3D.

Això requereix disposar d’un ambient condicionat, degudament refrigerat i d’un
armari on poder allotjar els elements necessaris per al funcionament correcte de
la granja. En la figura 1.1 podeu veure un esquema d’una granja de renderització.

Figura 1.1. Esquema bàsic d’una granja de renderització

Avui dia, les granges professionals no es dediquen solament a renderitzar; entre
altres funcions, també poden simular o emmagatzemar dades. Qualsevol procés
seria aconsellable d’enviar a una granja. Les granges són com grans centres de
computació i s’hi poden fer moltes coses diferents. Pel que fa a la renderització,
per exemple, no és el mateix una renderització d’Arnold que una de Nuke. Mentre
que Arnold escala bastant bé en CPU, Nuke no ho fa tant. Amb una CPU amb
20 cores, Arnold els utilitzaria gairebé tots durant la totalitat del temps, i Nuke,
en canvi, no. Optimitzar les especificacions dels nodes en funció de la tasca que
desenvoluparan és el que definiria diferents sistemes de granges.

Detall dels servidors de la granja de
renderització de Renderburo. Font:

www.skullbox.net.

Quant a hardware professional, els components d’un granja de renderització
són:

• Els servidors o nodes

• Servidors d’arxius o sistemes d’emmagatzematge

• Servidor de backup o còpia de seguretat

• Els switches o commutadors

• Switches de monitoratge

• Un SAI o sistema de protecció ininterrompuda d’energia

• Sistemes de refrigeració

• Sistema operatiu i programari

• Persones que gestionen aquesta infraestructura (el render wrangler)
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Pel que fa als sistemes operatius (SO) tenim Linux, Windows o MacOs; per
programari o software, l’Autodesk Maya, Nuke, Arnold, Renderman... També
necessitaríem una targeta gràfica, però només en el cas que la granja es basi en
una GPU.

Hi ha un concepte important que, tot i no ser un element “físic” de la granja,
cal tenir en compte, es tracta de l’escalabilitat; és a dir, la propietat dels
sistemes que indica la seva habilitat per adaptar-se a les noves circumstàncies
de millora. En aquest cas, permetrà afegir nodes, discos, servidors, racks i
altres components per aconseguir més potència de processament, i així, més
i millors resultats. A mesura que anem afegint nous components a la granja,
caldrà comprovar-ne l’escalabilitat o no del sistema en relació al rendiment.

Servidors o nodes

Els servidors, anomenats nodes, són ordinadors preparats per assumir grans
càrregues de càlculs durant un temps determinat. A la pràctica, un node és
exactament igual que una workstation o un ordinador d’escriptori personal. Es
compon d’un processador CPU, memòria RAM, disc dur, targeta de xarxa... A
diferència de l’ordinador d’escriptori, aquests servidors no necessiten targeta de
vídeo o GPU perquè basen la seva potència en els càlculs de la CPU. La quantitat
de nodes que cal incloure dins d’un armari dependrà de múltiples factors, a més
de l’econòmic. És recomanable avaluar el volum de treball que cal processar i
el temps en què es desitja realitzar-lo. A partir d’aquí, analitzar la quantitat i
tipus de nodes que cal integrar, la potència i el consum dels processadors. De la
combinació de tots aquests paràmetres i la suma disponible per invertir s’obté una
configuració adequada.

Nodes ’single’ i nodes ’twin’

Com més quantitat de nodes, menys temps de renderització. Els nodes són el component
principal d’una granja i, segons el requeriment i les condicions d’aïllament existents, són
de tipus single, és a dir, amb una única CPU per node, o twin, amb dues CPU per node.
Cadascuna d’aquestes CPU normalment té múltiples processadors, amb la qual cosa és
possible disposar de fins a 24 cores en un únic node, en format twin.

Servidors d’arxius o sistemes d’emmagatzematge

Comparació d’un disc dur rígid HDD i
un disc dur sòlid SSD de la marca
Kingston. Font: Kingston.

Els sistemes d’emmagatzematge són un element essencial crític per als estudis.
És important tenir en compte el volum de dades i la velocitat amb la qual treballen.
Hi ha sistemes que combinen diversos discos de diferents maneres, anomenats
RAID. Algunes configuracions RAID fan que els fitxers es llegeixin i s’escriguin
ràpidament però que no hi hagi redundància de dades, és a dir, que si es fa malbé
un disc s’hauria de recuperar un backup o còpia de seguretat.

També hi ha configuracions a partir de discos SSD, o unitats d’estat sòlid, que
barregen ambdues coses: llegeixen i escriuen ràpid i a més tenen redundància
de dades; el problema és que són més cars. Un SSD és un dispositiu que
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emmagatzema les dades a partir d’una memòria flash, és a dir, una memòria
semiconductora no volàtil. Els SSD han evolucionat molt ràpidament al llarg del
temps, i ara tenim les unitats M.2, nous dispositius es connecten directament a
la placa base de l’ordinador donant així un temps de lectura i escriptura de dades
molt més elevades que qualsevol altre tipus d’emmagatzematge. S’acostuma a
fer-hi instal.lacions de sistemes operatius o programari gràcies a la seva rapidesa
però es desaconsella l’emmagatzematge massiu d’arxius com imatge o vídeo. Un
disc dur d’aquest tipus té una vida útil limitada i pot patir averies sense previ avís.
Malgrat els inconvenients, són una bona eina de treball.

Emmagatzematge de dades

Quan es disposa de molts nodes o diverses estacions de treball i sobretot molts projectes
de modelatge 3D per processar, és altament aconsellable disposar d’un servidor d’arxius on
emmagatzemar escenes, llibreries 3D, textures, mapes, plugins... I, alhora, anar dipositant
els arxius generats per la granja.

Servidor de ’backup’ o còpia de seguretat

Està comprovat que la forma més senzilla i econòmica de fer còpies de seguretat
són els discos rígids o HDD i un programari que administri la còpia eficientment.
La capacitat d’emmagatzematge dependrà, lògicament, del volum de projectes i
renderitzacions necessaris per a cada cas.

La importància de fer una còpia de seguretat

A la pel·lícula Toy Story 2 (1999) es van esborrar per error tots els fitxers originals i les
còpies de seguretat. Una empleada que estava treballant des de casa per motius personals,
havia fet un backup de tot pel seu compte. Gràcies a aquesta acció van poder rescatar la
gran majoria de les dades.

’Switches’ o commutadors

’Switch’ o commutador de la marca
D-Link. Font: D-Link.

Els switches o commutadors són dispositius bàsics per a interconnectar els nodes.
Creen una espècie de canal bàsic de comunicació entre dispositius dins de la
mateixa xarxa. Aquest aparell es fa càrrec de connectar els diferents ordinadors
disponibles; permet la interacció entre ells. Bàsicament, aquest sistema es
construeix per fer una tasca en comú.

Configuracions més sofisticades

Les configuracions més sofisticades inclouen la possibilitat de monitoratge des de qualsevol
ordinador de la xarxa a partir d’una targeta PCI-i instal·lada en els propis nodes, eliminant
d’aquesta manera switches i perifèrics per a aquesta funcionalitat.

’Switches’ de monitoratge

Exemple de granja de renderització a
petita escala amb un monitor per tal
de portar un control sobre el procés

de renderització. Font: Flickr.

Aquests dispositius permeten veure l’estat del funcionament de cada node en
forma remota. Normalment són un switch que s’integra en el mateix rack i
a través d’una consola amb monitor, teclat i ratolí, és possible controlar l’estat
d’activitat de cada node. Pel que fa a la infraestructura, es monitora com es faria
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amb qualsevol centre de dades.

Hi ha sistemes que s’encarreguen de mesurar que els diferents dispositius funcio-
nin entre valors considerats normals. Per exemple, per a un sistema d’emmagat-
zematge, es podria definir una alerta perquè quan tingui una ocupació superior al
80% s’enviï un correu als administradors. Passa igual quan un node cau o deixa
de respondre, ja sigui per un problema de xarxa o d’alimentació.

SAI o ’sistema de protecció ininterrompuda d’energia’

Un Sistema d’Alimentació Ininterrompuda o SAI (en anglès, UPS, uninterruptible
power system) és un dispositiu que, gràcies a les seves bateries, proporciona
energia elèctrica a tots els dispositius que tingui connectats per un temps limitat
durant una fallada del subministrament elèctric. Aquests aparells, quan se’n
va la llum, entren en funcionament. La seva importància i funcionament són els
mateixos que per a qualsevol ordinador o xarxa d’ordinadors domèstics. Depenent
de la quantitat de subministrament elèctric i de la potència de la granja serà
convenient triar entre diferents models.

Limitacions d’un SAI

Els SAI són uns aparells que proporcionen energia, però només durant un temps limitat.
Cal tenir en compte que les granges requereixen una quantitat enorme d’electricitat. La
capacitat d’aquests sistemes pot variar i és limitada; per tant, només es podrien fer servir
fins que torni el corrent. Si no tornés, els SAI manarien l’ordre d’apagada dels nodes perquè
s’apaguessin de manera controlada i d’aquesta manera s’evités la pèrdua de dades i la
corrupció de sistemes i fitxers.

A la imatge, podeu veure un sistema de protecció ininterrompuda d’energia SAI, de la marca
APC, amb 10.000 W de potència. Font: APC.

Sistemes de refrigeració

S’utilitzen sistemes que usen dues tècniques bàsiques: d’una banda, s’extreu
l’aire calent i, de l’altra, s’introdueix aire fred. Els nodes estan organitzats en
grans armaris anomenats racks. A la part de dalt i posterior dels racks hi sol haver



Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 16 Renderització final per capes

el sistema d’extracció d’aire calent. No hem d’oblidar que la refrigeració suposa
una despesa econòmica afegida molt a tenir en compte, especialment per a granges
grans que funcionin constantment, els set dies de la setmana.

Refrigeració amb aigua

Weta Digital (www.wetafx.co.nz) és una companyia fundada l’any 1993 que ha elaborat,
entre d’altres, els efectes visuals digitals de les pel·lícules El senyor dels anells (2001),
King Kong (2005) o Avatar (2009).

Pel desenvolupament d’aquesta última, l’empresa va construir un gran Data Center
compost per 4.352 servidors HP Proliant BL2x220c G5 Blade amb GNU/Linux, que sumats
componen un total de 40.000 processadors i 104 Terabytes de RAM. La granja realitzava
entre 1,3 i 1,4 milions de tasques per dia, processant 7 o 8 gigabytes de dades per segon;
un treball que funcionava les 24 hores, com a mínim, l’últim més de producció.

Per controlar les altes temperatures que es generaven, es va desenvolupar un sistema de
refrigeració amb aigua, ja que els sistemes convencionals de pisos elevats i refrigeració
per aire no van poder controlar la calor constant produïda per les màquines. A més, aquest
nou sistema va permetre estalviar un 40% en els costos de refrigeració.

Font: www.fayerwayer.com

Persones que gestionen aquesta infraestructura

Les granges es construeixen per distribuir la càrrega i això és bastant complicat
d’administrar. Per aquest motiu, sense les eines adequades no funcionaria per
molts nodes que hi hagi. El més bàsic seria un administrador de cues de
renderització o queue manager, i qui s’ocuparia d’aquesta feina seria el render
wrangler.

El ’render wrangler’, el vaquer de la granja

La persona o persones que s’ocupen de la tasca de controlar que tot funcioni correctament
depèn de la jerarquia imposada a l’estudi. Normalment és una tasca destinada als render
wraglers. En anglès, wrangler significa vaquer, ja que tradicionalment era l’encarregat
d’administrar les prioritats de la granja. La realitat és que aquesta posició està canviant
molt. Alguns estudis han vist que un wrangler amb coneixements de Tecnologia de la
Informació, programació o 3D a nivell generalista, pot donar un valor afegit de suport. Al
ser la primera línia de suport, com més format estigui un render wrangler, més facilita la
vida a la resta de departaments.

1.1.3 Avantatges i inconvenients d’utilitzar una granja de
renderització

Els avantatges d’utilitzar una granja de renderització són:

• Maquinària: no tothom compta amb un ordinador potent per tal d’assolir
el temps de renderització en un període més reduït, degut a la seva potència
i preu excessiu. És per això que les granges de renderització s’especialitzen
en el tema i, per tant, disposen d’equips ideals per a poder renderitzar.

• Facilitat: el procediment és senzill, s’envia l’arxiu a una granja de rende-
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rització, amb tota la informació i l’escena preparada. D’aquesta manera es
poden estalviar els temps d’espera exagerats.

• Multitasca: a l’hora d’enviar un arxiu a una granja de renderització, es pot
seguir treballant a l’ordinador personal, ja que si es posa a renderitzar una
escena a l’ordinador d’usuari i es vol treballar alhora, encara que es pot fer
en segon pla aprofitant una quantitat mínima de nuclis dels quals disposa la
CPU, és pràcticament impossible mantenir un bon flux de treball.

• Rapidesa: s’estalvia bastant de temps, perquè els ordinadors de les granges
de renderització són molt més potents i eficients que qualsevol ordinador
personal.

• Comoditat: és un servei senzill que està disponible de manera virtual, és a
dir, es comparteixen els arxius a través de la xarxa sense haver de perdre el
temps mobilitzant-se.

• Diferència de preus: hi ha tot tipus de granges de renderització, algunes
funcionen com a grans empreses mentre que d’altres estan dedicades a una
escala menor que afavoreixen les necessitats de tothom, tenint en compte
uns preus accessibles, fins i tot per a estudiants.

• Transversalitat: aquest servei està orientat tant a productores, com treba-
lladors i estudiants. Les grans empreses cinematogràfiques com ara Pixar
no necessiten ajuda externa, ja que la majoria compta amb la maquinària
suficient per a renderitzar. D’altra banda, les productores més petites,
els treballadors per compte aliè o els estudiants que fan les seves pròpies
produccions són els principals usuaris que recorren a aquest servei.

• Globalització: les granges de renderització són un servei que es pot utilitzar
de manera virtual, tothom hi pot accedir des de qualsevol part del món
fent servir una connexió a internet. No és necessari enviar la informació
desitjada a través d’un ordinador en concret, sempre es pot enviar des de
diferents dispositius que disposin de xarxa.

De tota manera, en el cas de fer servir una xarxa d’ordinadors de forma casolana
per formar una granja de renderització pròpia, també es presenten els següents
inconvenients:

• Disponibilitat: els ordinadors han d’estar disponibles per temps indetermi-
nat, és a dir, el necessari per completar el procés global de renderització.

• Potència: l’heterogeneïtat entre els equips, fet més usual en un entorn
d’oficina, obliga a esperar que conclogui la renderització en l’equip més
lent per disposar de la renderització completa.

Exemple de granja de renderització
amb quatre ordinadors connectats
mitjançant un ’switch’ o commutador.
Font: Flickr.
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Els ’buckets’

Són les regions quadrades
(també anomenades threads o

fils) en què es divideix un
fotograma o imatge en regions,

al ser renderitzada; és a dir,
determinant-ne l’espai que cal

renderitzar. Un bucket és la regió
que el processador defineix per

on començarà a treballar el
motor de renderització i, un cop

acaba, continuarà amb la següent.

1.1.4 Capacitat i velocitat de les estacions de treball

Hi ha diferents gammes o línies d’ordinadors destinats a la tasca de renderització.
En la figura 1.2 podeu veure la diferència de gammes dins els ordinadors que hi
ha actualment al mercat destinats a treballar-hi, segons la tasca que desenvolupen.

Figura 1.2. Diferents estacions de treball

Un ordinador portàtil o notebook no seria l’opció més adient a l’hora de construir
una granja de renderització o, si més no, per al procés de renderització; ja que
no estan dissenyats per a aquest procés. Si feu ús d’un portàtil per renderitzar,
esteu exigint el màxim del hardware disponible d’aquest equip i, per tant, se li
escurçaria la vida útil. L’opció més aconsellable seria fer servir un servidor o
node, o bé un ordinador d’escriptori o workstation.

Conjunt apilat de processadors. Font:
Pixabay.

A l’hora d’escollir les característiques d’una estació de treball o ordinador
personal, per a ús propi o bé per muntar una granja de renderització a petita o
mitjana escala, haureu de tenir en compte els següents aspectes:

• Motor de renderització. Hi ha motors de renderització que es basen en la
CPU o processador, on la càrrega de treball se centra únicament en aquest
element i n’hi ha que destinen els seus càlculs a la GPU o targeta de vídeo.
També hi ha motors híbrids, que poden treballar tant amb la targeta de vídeo
com amb el processador.

• Processador o CPU. Actualment al mercat hi ha dues marques reconegudes:
Intel i AMD. És indiferent quina gamma escolliu, però és molt important
tenir en compte el poder de computació que tindran aquests equips.

Fer servir ordinadors de les mateixes característiques i no combinar antics amb
moderns

A la imatge, podeu veure un ordinador IBM 5150, de l’any 1980; és una bella relíquia, però
impensable per a renderitzar. Aquest seria un cas extrem, però, idealment, sempre s’han
d’utilitzar ordinadors de les mateixes característiques. D’aquesta manera, s’assegura un
flux de treball equilibrat.



Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 19 Renderització final per capes

Si per exemple teniu disponibles dos ordinadors, un amb processador Intel i7 i l’altre amb
un Intel Core 2 Duo de fa anys, la diferència és notable, ja que la potència del primer és molt
més elevada que la del segon a causa de l’antiguitat d’aquest últim. Ara bé, no hi hauria
incompatibilitat si estan tots dos connectats en xarxa; el problema és que es formaria un
coll d’ampolla, que fa referència a quan un component d’un ordinador és més potent que
els altres. Per evitar això, s’ha de considerar que la quantitat de nuclis i les freqüències
siguin relativament similars.

Quan sigui l’hora de renderitzar, els buckets o, en aquest cas, les regions que treballen
els ordinadors més potents, de forma distribuïda, trigaran una fracció del que triguen els
ordinadors més lents. D’aquesta manera, la granja, en comptes de sumar potència, en
baixarà, ja que haurà de treballar amb equips molt més lents i haurà d’esperar les regions
de renderització de les CPU més antigues, fet que endarrerirà el procés.

Un ordinador potent per a objectiu pot trigar, en el millor dels casos, uns 5 minuts a
renderitzar un fotograma o imatge. D’altra banda, un ordinador antic, per a la mateixa
imatge, pot trigar fins a deu vegades més.

Font de la imatge: Viquipèdia.

Mòduls de memòria RAM. Font:
Pixabay.

• Memòria RAM. Un altre punt que cal tenir en compte després d’escollir
el tipus de processador i el seu rendiment és la memòria RAM de què
disposarà l’equip. És molt important que la memòria sigui similar en totes
les màquines de la granja, ja que si, per exemple, es treballa en un arxiu
que requereix fins a 20Gb de memòria RAM per a poder treballar aquest
procés i hi ha un equip que disposa d’una memòria més limitada, com ara
8Gb, aquest equip pot intentar connectar-se i treballar, però no tindrà la
memòria suficient per a rebre l’arxiu i, per tant, no podrà renderitzar-lo.
D’aquesta manera no li serà possible fer els càlculs que es requereixen i
s’estarà malgastant un equip.

• Switch o commutador. Aquest dispositiu s’encarrega de connectar o
generar una xarxa local de les estacions de treball, a partir d’un canal bàsic
de comunicació que es defineix com als següents números: 10, 100 o 1000.
Aquests números equivalen a les velocitats de transferència de dades en
megabytes (MB). Idealment s’ha d’utilitzar la velocitat més alta, és a dir,
la de 1000. D’aquesta manera s’assegura una velocitat de transferència més
ràpida, fent que la intercomunicació dels ordinadors sincronitzant-se entre
ells sigui més òptima.
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• Sistema operatiu (SO). Els ordinadors destinats a la tasca de renderització
poden fer ús del sistema MacOs, Linux o Windows; aquest últim és el més
freqüent. Encara que cada sistema té una tecnologia diferent, es pot escollir
lliurement segons les preferències de l’usuari.

Detall d’un dispositiu ’switch’ o
commutador on es mostra la

freqüència. Font: Pixabay.

Tenint en compte totes aquestes característiques, es pot extreure com a conclusió
que el component més important en una estació de treball és el processador. Tot
i que s’aconsella mantenir un equilibri en tots els components, és aconsellable
donar-li més prioritat a aquest últim. En la figura 1.3 podeu veure un exemple de
l’estació de treball més potent i configurable del fabricant Mountain, destinat al
procés de renderització.

Figura 1.3. Mountain workstation Titanium

Font: Pixabay

Comparativa de potència de renderització

En el cas d’Intel, quan es parla de cores, que serien els nuclis del processador, no
necessàriament significa que siguin iguals que el nombre de buckets. Al contrari,
en el cas d’AMD els cores sí que tenen equivalència amb els buckets. Això és així
perquè la diferència entre ambdós és la virtualització dels nuclis. D’una banda,
Intel conté nuclis físics amb capacitat de virtualització, és a dir, duplica la seva
quantitat de nuclis físics, mentre que AMD només té la quantitat dels nuclis físics.

Un processador amb una gran quantitat de buckets no necessàriament significa
que sigui més potent que un altre que en tingui menys, també s’ha de tenir en
compte la velocitat a la qual treballa el processador, la qual es mesura en MHz
i determina la freqüència. Un processador amb una freqüència superior i pocs
buckets treballaria més ràpid que un processador amb una freqüència inferior i
molts buckets.

Així, es podria diferenciar entre dues línies de processadors: la línia per a
escriptori o workstation i la línia per a servidors o nodes. Tant l’empresa Intel
(vegeu la figura 1.4), com AMD (vegeu la figura 1.5) tenen productes de les dues
línies.
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Figura 1.4. Esquema dels processadors d’Intel (’workstation’ i nodes)

La línia per a escriptori o workstation d’Intel es compon de diferents proces-
sadors, en els quals el número de buckets varia segons el model i la seva funció
principal. Un dels més potents pot arribar fins als vuit nuclis físics (Intel Core i7),
mentre que n’hi ha d’altres, com la línia més antiga de dos buckets, que ja ni es
troba al mercat (Intel Core 2 Duo).

D’altra banda, la línia per a servidors o nodes d’Intel es compon del processador
Intel Xeon, que pertany a la gamma més alta i té un rang que va des dels quatre
nuclis fins als divuit. En algunes plaques base es permet col·locar de dos a quatre
espais per a disposar els processadors; així doncs, si es treballés amb quatre
processadors d’aquesta gamma de trenta-sis buckets cadascun, donaria un total
de cent quaranta-quatre buckets treballant alhora.

Els més recomanables en relació qualitat-preu podrien ser els processadors de la
gamma Intel i7. Tenint en compte que un Intel i7 de gamma mitjana pot ser molt
més barat que un Intel Xeon de gamma baixa, i que el primer té més rendiment,
no valdria la pena gastar tants diners segons les necessitats.

Finalment, quan es parla dels processadors AMD, aquests només treballen amb
nuclis físics, per tant, no tenen el poder de virtualització i duplicació de la seva
potència. Així doncs, la línia per a escriptori o workstation d’AMD es compon
de diferents processadors que poden variar en el nombre de nuclis. Hi ha diferents
models dins de la sèrie A, per exemple, i aquesta disferència és la targeta de vídeo,
que en cada gamma és més alta.
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El consum elèctric;
inconvenient dels AMD

Els processadors AMD
consumeixen una quantitat més

elevada d’energia que els d’Intel.
Encara que la tecnologia AMD

és molt més barata, l’estalvi d’un
a l’altre s’acaba notant a la

factura de la llum.

Figura 1.5. Esquema dels processadors d’AMD (’workstation’ i nodes)

La millor manera de fer una comparativa entre els processadors d’Intel i AMD
per saber quin és millor, seria fent ús d’un programari de test o benchmark, que
permet testejar components per saber si un és millor que l’altre. Una altra raó a
l’hora d’escollir seria el preu i el consum.

Exemples de webs que fan tests per a programaris

Per poder fer un test amb el programari o fer un cop d’ull als resultats més actuals, podeu
anar als següents enllaços:

• Pàgina web principal del programari: www.spec.org

• Informació del programari: www.spec.org/gwpg/apc.static/maya2017info.html

• Resultats actualitzats: www.spec.org/gwpg/apc.data/specapc_maya2017_summary.html

• Descàrrega del programari: www.spec.org/gwpg/downloadindex.html#maya2017

Comparativa de temps de renderització

La comparativa del temps de renderització entre un ordinador i una granja de
renderització és evident. Un únic ordinador pot tenir fins a vuit buckets, per tant,
un frame o fotograma de renderització a una resolució de 4K o 4069x4096 píxels,
trigaria 1 hora i 30 minuts a renderitzar-se. El mateix fotograma a la mateixa
resolució en una granja de renderització de fins a 280 buckets trigaria 5 minuts a
renderitzar-se.

En una resolució de 1920x1080 píxels, un bucket equival a una regió quadrada
de renderització de 64x64 píxels, tot i que aquesta mesura es pot personalitzar en
diferents dimensions segons els paràmetres del motor de renderització. En el cas
d’Arnold, el mínim serien 16 píxels.

Si aquesta imatge es divideix en buckets de 64 píxels, és a dir, dividir l’amplada
i l’alçada entre 64, donaria com a resultat 30 buckets d’amplada i 16,8 buckets
d’alçada, arrodonint sempre aquesta xifra a un nombre enter com ara 17. Així
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doncs, la imatge tindria un total de 510 buckets. En la figura 1.6 podeu veure
aquest exemple esmentat.

Figura 1.6. ’Render buckets’

Font: Ferran Lavado

Aquesta imatge es compon de 510 regions, com podeu veure a la figura 1.7.

Figura 1.7. Regions d’una imatge per renderitzar o ’buckets’

Font: Ferran Lavado

D’aquesta manera, el processador ha de calcular una primera regió per seguir
després amb les següents, així fins a realitzar-les totes i concloure la renderització
final de la imatge. Aquest procés, però, es repetirà tantes vegades com buckets es
tinguin segons la tria del processador.
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1.2 Renderització de prova de capes

Quan es fa una renderització, ja sigui amb l’objectiu de fer una animació o
una imatge estàtica, es recomana dividir-la en diferents capes que posseeixen
propietats o característiques específiques dels materials quan reben la il·luminació.
D’aquesta manera és molt més fàcil l’edició o correcció de possibles anomalies a
la renderització final. Aquest procés es fa de manera automàtica i sense necessitat
de separar els elements en capes, gràcies als AOV.

Els AOV (Arbitrary Output Values) són els valors arbitraris de sortida del
renderitzador en qüestió. La funció dels AOV és separar les característiques
del renderitzador en diferents capes que es poden ajustar fàcilment en
programes de composició. També es poden anomenar passos de render.

Per tant, si voleu separar la renderització i observar les propietats o caracterís-
tiques dels materials (com per exemple la brillantor especular, el canal difús o la
reflexió), haureu de configurar la sortida dels valors arbitraris de sortida o AOV.

Al visor de renderització Arnold RenderView, que trobareu al menú Rendering
/Arnold /Arnold RenderView, podeu veure una primera pestanya desplegable on
es mostra la primera capa o AOV per defecte. Si teniu configurats els valors AOV,
podeu veure de manera separada aquestes característiques. En aquesta pestanya
sempre apareixerà la capa Beauty, que fa referència a la capa mestra o masterlayer
i és el render total, la composició de totes les característiques o propietats dels
materials. Per tant, si configureu la sortida dels AOV, observareu, doncs, les
diferents capes que heu establert als paràmetres de renderització. Podeu veure
aquesta funció a la figura 1.8 .

Figura 1.8. Pestanya desplegable per veure els AOV configurats; en aquest cas, només hi ha la capa
’Beauty’
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Vegeu amb més detall
l’explicació de l’eina Batch
Render al punt
“Visionament seqüencial
dels resultats de la
renderització”, dins
d’aquest mateix apartat.

Per configurar els AOV, heu d’anar al menú Rendering /Render /Render Settings.
Un cop en aquest menú, heu de seleccionar òbviament el motor de renderització
Arnold i seleccionar-ne la pestanya AOV (vegeu la figura 1.9).

Figura 1.9. Seleccionar l’opció AOV dins del menú ’Render Set-
tings’ del motor de renderització Arnold

A la pestanya AOV teniu la possibilitat d’activar o desactivar aquesta funció, fins
i tot d’especificar si només estarà disponible per a la renderització en segon pla o
Batch Render (vegeu la figura 1.10).
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Figura 1.10. Opció per activar o desactivar la funcionalitat dels
AOV

Les opcions principals d’aquesta funcionalitat es troben a les tres caixes que
podeu veure a la figura 1.11. Allà podreu determinar quines són les capes que
voleu introduir a la imatge o renderització final i, per tant, les informacions o
característiques que voleu separar.
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Figura 1.11. Opcions que determinen la selecció dels diferents
AOV

Aquestes opcions us permeten seleccionar, per exemple, característiques per a
representar els diferents elements pel seu identificador; trobareu, entre d’altres
(vegeu la figura 1.12.):

Figura 1.12. Tipus d’AOV
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• A través de màscares de color, en el cas de l’AOV ID.

• Les normals de relleu de superfícies, en el cas de l’AOV N.

• La posició dels objectes a l’espai, a l’AOV P.

• La profunditat de camp o desenfocament, a l’AOV Z.

• La il·luminació que no conté informació de llum directa, a l’AOV Diffuse
Albedo.

• L’opacitat amb canal alfa a través d’una màscara de blanc i negre, a l’AOV
Opacity.

També podeu definir característiques específiques de certs materials, com pot ser
el cas del material aiShadowMatte, que fa referència a l’absorció de les ombres
en una superfície. És a dir, quan s’aplica aquest material, la superfície a la
renderització queda transparent, deixant així les ombres independents de la resta
de l’escena. D’aquesta manera, es pot donar la possibilitat de fer una integració
dins d’una imatge real com pot ser un paisatge o escenari. Podeu veure un exemple
a la figura 1.13.

Figura 1.13. Integració mitjançant el material ’aiShadowMatte0’

Cadascuna d’aquestes propietats es poden incorporar a l’últim panell, fent ús de
les fletxes que apareixen a sota (vegeu la figura 1.14). D’aquesta forma, estareu
incloent les propietats de representació i separant la resta, així podeu visualitzar
per separat i també treballar amb elles mitjançant programes de composició com
After Effects o Nuke.

Aquest mètode, doncs, us permet ajustar totes les propietats de forma precisa
sense haver de tornar a renderitzar i calcular de nou la renderització. És per això
que si teniu, per exemple, massa brillantor especular, la podreu reduir treballant
únicament i exclusivament en aquesta propietat, o, si teniu la il·luminació molt
baixa, podeu incrementar-la una mica fent ús dels ajustos d’exposició.
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Figura 1.14. Selecció i aplicació dels AOV

A la part inferior, també es mostren les propietats afegides (vegeu la figura
1.15). Aquesta secció us permet activar o desactivar cadascuna d’aquestes opcions.
També podeu seleccionar el driver o format de sortida d’imatge i el tipus de filtre
de suavitzat que s’utilitzarà.
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Figura 1.15. Propietats dels AOV afegides a la renderització

Quan realitzeu una nova renderització, podeu comprovar com funcionen i com es
visualitzen de manera independent totes aquestes propietats. Un cop finalitzada la
renderització, podeu veure, al visor Arnold RenderView, com a la primera pestanya
desplegable surten noves característiques o propietats per seleccionar (vegeu la
figura 1.16). Us permet, doncs, seleccionar i visualitzar únicament la informació
de l’AOV seleccionat (vegeu la figura 1.17).

Figura 1.16. Pestanya desplega-
ble per seleccionar els diferents AOV
que conté la renderització
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Figura 1.17. Exemple d’AOV seleccionat, en aquest cas, l’AOV ID

D’aquesta manera, podeu emmagatzemar totes aquestes dades en imatges separa-
des o en una única imatge si treballeu, per exemple, en el format EXR, i ajustar
aquestes propietats en diferents capes dins d’un programa de composició.

Fusionar les capes en un arxiu en format EXR

El format EXR té la característica de poder llegir la informació de les capes de manera
individual dins del programari de composició. Si voleu activar aquesta funcionalitat heu de
traspassar la informació del driver desitjat a l’Attribute Editor en forma de node i allà marcar
l’opció Merge AOVs.

A la imatge podeu veure, en quatre passes, el procés per fusionar les capes en un sol arxiu
en format EXR.

També podeu duplicar el driver, o format de sortida d’imatge, per tal de tenir
el mateix AOV en dos formats diferents, com por exemple EXR i PNG. Al
desplegable de la part dreta, podeu afegir drivers mitjançant l’opció Add New
Output Driver i duplicar d’aquesta manera l’AOV (vegeu la figura 1.18).
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Figura 1.18. Duplicar el format de sortida o ’driver’

Dins dels programes After Effects o Nuke, podeu afegir aquesta informació i
modificar cada part per separat. Això té un gran avantatge, que és guanyar temps,
ja que no haureu de renderitzar de nou un conjunt de fotogrames que potser triguen
cadascun entre 5 o 10 minuts.

No totes les característiques que es poden afegir en un renderitzador es duen
a terme mitjançant els AOV. També es fa ús de les capes de renderització a
través de l’eina Render Setup, que permet separar els elements de l’escena per
determinar diferents propietats, com ara l’oclusió ambiental (Ambient Occlusion)
o fer un solapament de la malla poligonal (Wireframe), de cara a exposar un treball
específic en un portafolis per tal d’avaluar el nivell de modelatge de l’artista. Fins i
tot, també es poden fer de manera més manual alguns dels AOV, en aquest sistema
de treball, mitjançant la separació d’elements.

Si voleu que aquesta funcionalitat s’emmagatzemi al vostre projecte, haureu
de fer servir les eines Batch Render o Render Sequence.
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Gratuïtat amb certes
limitacions

Seguint la política de privacitat,
si feu servir la versió gratuïta del
programari Autodesk Maya, la
seva duració té un període de tres
anys. Tanmateix, aquesta
llicència gratuïta porta
incorporat el motor de
renderització Arnold, però amb
certes limitacions, com la marca
d’aigua de l’eina Batch Render.

1.3 Visionament seqüencial dels resultats de la renderització

Quan s’ha de renderitzar una seqüència d’imatges o animació, teniu dues
opcions: podeu fer ús de l’eina Batch Render o bé de Render Sequence.

1.3.1 L’eina ’Batch Render’

Trobareu aquesta eina al menú Rendering, Render /Batch Render. Es tracta
d’una eina molt útil per a grans produccions, on el cúmul de feina i escenes per
renderitzar són molt elevades. Batch Render agilitza la temporització i eficàcia
del projecte.

L’eina Batch Render permet dur a terme el procés de renderització en segon
pla, això significa que es pot seguir treballant en la mateixa màquina sense
haver d’esperar els resultats en pantalla, ja que tot el procés es genera en
línies de codi a l’Script Editor.

L’eina, però, té un inconvenient prou considerable, sobretot a nivell d’usuari, i
és que aquesta funcionalitat, si no tens una llicència professional, deixa marca
d’aigua, és a dir, imprimeix el logotip Arnold repetidament sobre la renderització
(vegeu la figura 1.19).

Figura 1.19. Marca d’aigua que deixa Arnold a les renderitzacions que no tenen una llicència
professional

El motor de renderització Arnold, que ve incorporat al programari Autodesk Maya
des de la versió del 2017, treballa sota una llicència que a nivell professional
és de pagament. Igual que el propi programari Autodesk Maya, també posseeix
diferents tipus de llicència: la gratuïta, per a centres educatius o estudiants, i la
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de pagament, per a estudis o treballadors que facturen mensualment gràcies als
projectes que desenvolupen.

Si voleu aprofitar-vos d’aquests avantatges de l’eina Batch Render, haureu de
comprar una llicència d’Arnold, amb un cost potser elevat per a un ús únicament
personal. Si no voleu invertir en aquestes millores, sempre podeu fer servir l’eina
Render Sequence.

1.3.2 L’eina ’Render Sequence’

Trobareu aquesta eina al menú Rendering, Render /Render Sequence. Es tracta
d’una alternativa a l’eina Batch Render; no es necessita comprar cap llicència
addicional i fa el mateix, però en primer pla i no en segon pla. La renderització
es fa a través del visor Render View de forma seqüencial. En la figura 1.20 podeu
veure un exemple d’una animació renderitzada amb l’eina Render Sequence.

Figura 1.20. Fotogrames clau d’una animació renderitzada amb l’eina ’Render Sequence’

El fet de fer la renderització en primer pla té un inconvenient considerable, i és
que, al fer la renderització en primer pla, encara que sigui de manera seqüencial,
no es podrà utilitzar la màquina en cap moment. És a dir, l’ordinador que estigui
renderitzant un interval de fotogrames d’una animació no es podrà fer servir. Això
comporta un retràs en el temps de producció, si només teniu una sola màquina,
i haureu d’esperar que finalitzi aquest procés per continuar treballant. El fet de no
poder seguir treballant es deu al fet que l’ordinador focalitza la màxima potència
en la renderització i els processadors estan ocupats fent aquesta feina.

L’eina Render Sequence permet renderitzar una animació a través del visor
Render View de forma seqüencial i en primer pla. És a dir, quan es
renderitza una seqüència de fotogrames, l’eina permet visualitzar tot el
procés en pantalla, un fotograma darrere l’altre, però l’ordinador queda
inutilitzat per fer una altra tasca.

A continuació, podeu veure uns vídeos explicatius, per tal de tenir més informació
sobre l’eina Render Sequence:
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https://player.vimeo.com/video/259694063

https://player.vimeo.com/video/259835884

1.4 Anàlisi i detecció d’errors

Quan es duu a terme el procés de renderització, tant en una producció professional
com en una d’ús més particular, sempre hi pot haver problemes o errors. Aquests
problemes es poden visualitzar i controlar gràcies a l’opció Diagnostics, dins de
la pestanya Render Settings del motor de renderització Arnold. Aquesta pestanya
conté quatre opcions per determinar els errors, que són les següents (vegeu la
figura 1.21):

• Log o ‘registre’

• Error Handling o ‘gestió d’errors’

• User Options o ‘opcions d’usuari’

• Features Overrides o ‘bloqueig de propietats’

L’opció Log informa de determinats errors que es poden produir al càlcul de la
renderització: el ‘nivell de notificació’ o Verbosity Level determina la manera
en què es mostrarà aquesta notificació, en errors, avisos; Debug o ‘depuració’
informarà de qualsevol succés que pugi esdevenir-se.

Aquesta sortida es mostra de dues maneres diferents: la consola del programa
o Output Window, que s’obre quan s’inicia el programari Autodesk Maya; un
arxiu o file on emmagatzemar la informació, en què es pot escollir la ruta on
es guardarà. També es pot configurar el nombre d’alertes màximes que es poden
emmagatzemar, on per defecte es mostren cinc avisos.
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Figura 1.21. Opció ’Diagnostics’ del panell ’Render Settings’

Podeu veure un exemple de la consola mostrant el procés de renderització a la
figura 1.23, figura 1.24 i figura 1.22.

Figura 1.22. ’Output Window’ o ’consola’, mostrant els avisos
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Figura 1.23. ’Output Window’ o ’consola’, mostrant el percentatge de procés de renderització i els raigs per píxel emprats

Figura 1.24. ’Output Window’ o ’consola’, mostrant algunes característiques de l’escena com el temps emprat i la memòria consumida

Per la seva banda, l’opció Error Handling fa referència a característiques visuals
per a mostrar a la imatge. En aquest cas, errors de textura i errors de la generació de
superfícies, quan la geometria conté algun tipus d’error. També permet cancel·lar
la renderització, si troba qualsevol d’aquests errors.
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L’opció User Options permet indicar opcions addicionals d’usuari que permeten
utilitzar una cadena de caràcters o codi per cancel·lar qualsevol paràmetre d’un
node de nucli del motor Arnold. D’aquesta manera, es pot, per exemple, restringir
la propietat de representació de qualsevol característica com llums, materials...

Finalment, l’opció Features Overrides permet bloquejar la representació de deter-
minades característiques, com per exemple ignorar els materials mitjançant Ignore
Shaders. Podeu veure un exemple de bloqueig general de la característica visual
dels materials a la figura 1.25. També podeu veure un exemple més concret de
bloqueig de la característica Sub Surface Scattering o dispersió subsuperficial
a la figura 1.26. En aquesta última característica, pròpia de superfícies com
la pell, aquells objectes que disposin d’aquests tipus de materials quedaran
totalment negres, ja que perden aquesta propietat al bloquejar-la. Podeu veure
la renderització original sense bloqueig de cap tipus a la figura 1.27.

Figura 1.25. Renderització amb el paràmetre ’Ignore Shaders’ activat de l’opció ’Features Overrides’
de la pestanya ’Diagnostics’

Figura 1.26. Renderització amb el paràmetre ’Ignore Sub Surface Scattering’ activat de l’opció ’Features
Overrides’ de la pestanya ’Diagnostics’
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Figura 1.27. Renderització original on el dinosaure rosa té un material de plàstic i el dinosaure blau té
un material de caràcter ’Sub Surface Scattering’ o dispersió subsuperficial

És important comprovar aquests bloquejos de propietats o Features Overrides
mitjançant els dos visors de renderització disponibles que hi ha al programari
Autodesk Maya (penseu que algunes propietats no són visibles al visor de
renderització del motor Arnold, per tant, s’aconsella fer-los servir tots dos per
a aquest tipus de comprovació):

• El visor clàssic Render View, que trobeu al menú Windows /Rendering
Editors /Render View.

• El visor propi d’Arnold, que trobeu a Arnold /Render o Arnold RenderView.

1.5 Correcció de paràmetres i solució de problemes

Quan es renderitzen imatges d’una escena on predomina una gamma de color
monocromàtica, és a dir, d’un únic color, és fàcil obtenir uns bons resultats d’inter-
pretació de la imatge amb poques mostres de càmera o samples. Tanmateix, en el
cas d’una escena on predomina una gamma de colors més àmplia, seran necessaris
més càlculs de renderització per interpretar la imatge.

Un sample o mostra fa referència a les vegades que es calcula l’algoritme que
fa servir Arnold per determinar el color de cada píxel d’una imatge. Arnold
recopila informació de la geometria de l’escena, de materials, de llums...
i traça una quantitat aleatòria de rajos que connecten els objectes que es
veuen, a través dels píxels, amb les fonts de llum. Aquest procés s’anomena
mostreig o sampling.

Si teniu una escena més complexa, com per exemple un personatge d’un color amb
un fons d’un color diferent, i feu servir poques mostres de càmera als paràmetres
de renderització, a la imatge final apareixerà un granulat molest anomenat soroll.
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Augmentar el nombre de
mostres del paràmetre

Camera (AA) soluciona el
soroll i millora la qualitat de

la imatge, però, en canvi,
augmenta exponencialment
el temps de renderització.

Una manera d’evitar aquest problema és augmentar el nombre de mostres del
paràmetre Camera (AA).

Bàsicament, Camera (AA) indica el nombre de rajos que es projecten des de la
càmera a través de cada píxel, requerits per les dimensions de la imatge. Aquests
rajos s’anomenen també rajos primaris i funcionen amb l’algoritme d’antialiàsing
o AA. Alhora, el paràmetre Camera (AA) funciona com a multiplicador, és a dir,
el nombre real de mostres és el quadrat del valor d’entrada. S’ha de tenir en compte
que augmentar aquest paràmetre també farà augmentar els altres, ja que actua com
a multiplicador; amb la qual cosa, s’hauran de col·locar uns valors adequats per tal
de no alentir el temps de renderització total. Per exemple, si les mostres de càmera
són 3, significa que se n’utilitzaran 3 elevat a 2, que fa un total de 9 mostres.

El paràmetre Camera (AA) fa referència a la quantitat de mostres totals
que es calcularan a l’hora de fer una renderització en Arnold, equivalents al
quadrat del número d’entrada.

En una escena d’un personatge amb el paràmetre Camera (AA) en 1, es calcularà
una mostra per cada píxel de la imatge, ja que el quadrat d’1 segueix sent 1, per
tant, a la imatge hi apareixerà soroll. En canvi, amb el paràmetre Camera (AA) en
6, al calcular el quadrat d’aquest número, s’obtindrien 36 mostres totals per cada
píxel de la imatge, i això faria desaparèixer el soroll i faria la imatge més nítida.
Podeu veure aquest exemple a la figura 1.28.

Figura 1.28. Exemples d’usos del paràmetre ’Camera (AA)’, en 3 i 6 mostres

1.5.1 Soroll a la imatge, casuístiques

El principal problema que podeu detectar en les vostres renderitzacions és
l’aparició de soroll o granulat a la imatge. Aquest és un efecte molest i bastant
problemàtic, per tant, el primer pas per eliminar el soroll de les vostres renderit-
zacions és identificar d’on prové. El soroll pot ser provocat per:

• Mostres o samples insuficients de:

– Motion Blur o desenfocament de moviment
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– Depth of Field o profunditat de camp

– Diffuse o il·luminació difusa

– Indirect Specular o il·luminació especular indirecta

– Transmission o refracció

– Subsurface Scattering o dispersió subsuperficial

– Direct Specular o il·luminació especular directa

– Shadows o ombres

– Atmospheric Volume o volum atmosfèric

• Altres factors:

– Fireflies o punts de brillantor

– Problemes als materials o paràmetres

Quasi sempre, el soroll prové de mostres insuficients, però augmentar-les per
culpa de raigs erronis o innecessaris pot fer que el temps de renderització també
augmenti i no se solucioni el soroll. Per tal d’evitar-ho, cal localitzar aquells raigs
de la manera més efectiva possible per minimitzar el granulat a la imatge.

Per exemple, si a l’escena que es vol renderitzar se li aplica un efecte de
profunditat de camp o DOF, les mostres de Camera (AA) s’han d’augmentar per
tal d’eliminar el soroll provocat per aquest efecte. Ara bé, s’han de reduir els
altres paràmetres per tal que el temps de renderització sigui assequible. De la
mateixa manera, si a l’escena que es vol renderitzar no se li apliquen efectes com
el desenfocament de moviment o la profunditat de camp, augmentar les mostres
de Camera (AA) solucionaria el soroll a tota la imatge, però també alentiria els
temps de renderització a causa dels raigs innecessaris.

Passem a observar aquests factors en un cas pràctic. A la figura 1.29 podeu veure
una renderització que serveix de diagrama, on s’indiquen les principals causes
d’aparició de soroll. I, a la figura 1.30, podeu veure els paràmetres utilitzats per a
renderitzar aquesta imatge; en aquest cas, els mínims.

Figura 1.29. Diagrama dels tipus de soroll
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Figura 1.30. Paràmetres mínims de renderització

Per identificar els soroll, primerament es renderitza l’escena amb els paràmetres
mínims, és a dir, totes les mostres tenen un valor d’1. Això us dona una escena amb
poca qualitat i molt de soroll. El millor mètode és renderitzar els AOV o passos
de renderització com a paràmetres modificables, per tal d’activar o apagar les
funcionalitats més lentes. A la figura 1.31 en podeu veure uns exemples, mentre
que a la figura 1.32 trobareu els paràmetres seleccionats per fer-ne la renderització.

Figura 1.31. AOV o passos de renderització utilitzats per identificar els tipus de soroll
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Figura 1.32. Paràmetres referents als AOV o passos de renderització

Soroll per desenfocament de moviment i profunditat de camp

El soroll provocat pels efectes de desenfocament de moviment (motion blur)
i profunditat de camp (depth of field, DOF) és degut a mostres o samples
insuficients. Per aquest motiu, només es poden millorar els resultats augmentant
les mostres del paràmetre Camera (AA). El valor que s’indiqui en aquest paràmetre
és el quadrat del paràmetre. Per exemple, les mostres de Camera (AA) amb un
valor de 4 resulten en 16 raigs que es despleguen.

S’ha de tenir en compte que augmentar aquest paràmetre també farà augmentar
els altres, ja que actua com a multiplicador; amb la qual cosa, s’hauran de col·locar
uns valors adequats per tal de no alentir el temps de renderització total. A la figura
1.33 i figura 1.34 podeu veure la diferència de resultats, al renderitzar aquests
efectes amb diferents valors. També podeu observar que augmentar segons quins
paràmetres no millorarà els resultats, però sí que alentirà el temps de renderització.
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Figura 1.33. Soroll provocat per l’efecte ’motion blur’ o desenfocament de moviment

Figura 1.34. Soroll provocat per l’efecte ’depth of field, DOF’ o profunditat de camp

El soroll que puguin provocar aquests dos factors és fàcilment observable mitjan-
çant el canal alfa de la imatge. El motiu es perquè:
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• El soroll provocat per l’efecte motion blur o desenfocament de moviment
apareix a l’hora de moure geometria.

• El soroll provocat per l’efecte depth of field, DOF o profunditat de camp
apareix en àrees desenfocades.

El canal alfa d’una imatge proporciona informació binaria de color en blanc
i negre; on el color blanc fa referència a la geometria opaca, i el color negre
fa referència a la transparència.

A la figura 1.35 podeu veure com es nota el granulat d’aquests dos efectes, amb
els paràmetres mínims de renderització:

Figura 1.35. Detall dels canals alfa dels efectes ’motion blur’ i ’DOF’ amb paràmetres mínims

Soroll per il·luminació difusa

El tipus de soroll provocat per la il·luminació difusa indirecta o indirect diffuse, és
el tipus de granulat que més sovint haureu de resoldre, juntament amb el soroll
provocat per les ombres. La manera més fàcil de confirmar que el soroll és degut a
aquest motiu és revisar el pas de renderització indirect diffuse (podeu veure aquest
AOV a la figura 1.31).

En el cas d’una esfera, per exemple, els raigs que es projecten des de la càmera
(és a dir, el nombre de mostres que calcula Arnold per definir aquest valor difús o
Diffuse) van cap a direccions aleatòries dins d’una extensió hemisfèrica. Això
provoca que la part menys il·luminada de l’objecte sigui il·luminada, en part,
gràcies al color o propietats del seu material.
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Quan els paràmetres de mostres difuses o diffuse tenen un valor superior a 0,
aquests raigs de càmera interactuen amb els objectes de l’escena, donant aquesta
informació. El soroll succeeix quan hi ha raigs o mostres insuficients; per tant,
per eliminar-ho s’han d’augmentar els paràmetres de les mostres difuses o diffuse.
A la figura 1.36 podeu veure la comparació de qualitat, depenent de quin valor
poseu al paràmetre indicat.

Figura 1.36. Comparació de qualitat segons el valor de mostres difuses o ’diffuse’

Soroll per il·luminació especular indirecta

Per confirmar que aquesta és la causa del soroll, s’ha de verificar el pas de
renderització o l’AOV indirect specular o il·luminació especular indirecta (podeu
veure aquest AOV a la figura 1.31).

El soroll provocat per la il·luminació especular indirecta o indirect specular suc-
ceeix quan el paràmetre specular roughness (dins del material aiStandardSurface
de l’objecte) és major que 0. A la figura 1.37 es pot veure, a la banda dreta inferior
de l’esfera, la zona menys il·luminada.
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Figura 1.37. Soroll provocat per la il·luminació difusa indirecta o ’indirect specular’

’Roughness’ o duresa

Roughness o duresa fa referència a un paràmetre del material d’un objecte, que controla
el comportament de la llum quan hi incideix. Principalment, aquesta característica la
posseeixen materials brillants, com poden ser metalls o materials més opacs, en funció
del valor que es doni. El rang va de 0 a 1, i un valor entre 0,050 i 0,200 és per a materials
metàl·lics i un valor entre 0,300 i 0,600 per a materials opacs. La diferència es troba en la
dispersió o focalització del punt de brillantor concentrada de la llum a l’objecte.

A la imatge, podeu veure un exemple de comparativa de la brillantor dels materials, segons
el paràmetre roughness o duresa.

Un altre mètode és posar els paràmetres de les mostres specular a 0, fet que
eliminarà els reflexos borrosos. Si el soroll desapareix, llavors ha estat provocat
per la il·luminació especular indirecta.
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Aquest tipus de soroll està causat per una manca de paràmetres de mostres
specular. El valor d’aquest paràmetre és el seu quadrat. Augmentar-lo farà reduir
el granulat o soroll, però recordeu que això es fa per cada mostra del paràmetre
Camera (AA); així que, si hi ha valors alts, tant a Camera (AA) com a Specular, el
temps de renderització serà més lent.

Soroll per refracció

El soroll provocat per la refracció o transmission es pot apreciar a la propietat de
refracció borrosa d’un objecte transparent, amb un valor de duresa especular o
roughness major de 0. La manera més fàcil de confirmar que aquesta n’és la causa,
és revisar el pas de renderització transmission (podeu veure aquest AOV a la figura
1.31).

Un altre mètode és col·locar un valor de 0 a les mostres de transmission o
refracció, fet que eliminarà les refraccions borroses a l’objecte. Si això passa,
vol dir que la refracció és la causa del soroll.

Aquest tipus de granulat o soroll és provocat per una quantitat insuficient de
mostres del paràmetre transmission, que controla el nombre de mostres que
calculen el nombre de rebots interns que farà la llum a l’hora de traspassar una
superfície transparent. El valor donat per aquest paràmetre també serà el seu
quadrat. Augmentar aquest valor farà reduir el soroll en aquells objectes que
tinguin un material transparent, reflectiu i refractiu. A la figura 1.38 podeu
veure un exemple de comparativa de qualitat segons el paràmetre transmission.

Figura 1.38. Comparació de qualitat segons el valor de mostres de refracció o ’transmission’
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Soroll per dispersió subsuperficial

Subsurface scattering SSS o ‘dispersió subsuperficial’ fa referència a la caracterís-
tica dels materials que absorbeixen la llum, com per exemple la pell o alguns
líquids com la llet. També pot ser una de les causes de provocar soroll a la
renderització en el cas que hi hagi objectes amb materials que tinguin aquesta
propietat a l’escena.

Aquest tipus de soroll es donarà en superfícies que estan fent servir materials
Standard Surface amb el paràmetre de dispersió subsuperficial o Subsurface
activat. Per confirmar-ho, comproveu el pas de renderització o l’AOV Subsurface
scattering (podeu veure aquest AOV a la figura 1.31).

Aquest soroll es pot eliminar, augmentant les mostres del paràmetre SSS. A la
figura 1.39 podeu veure un exemple de comparativa de qualitat segons aquest
paràmetre.

Figura 1.39. Comparació de qualitat segons el valor de mostres de dispersió subsuperficial o SSS

Soroll per il·luminació especular directa i ombres

El soroll provocat per les ombres es barreja a vegades amb el soroll provocat per la
il·luminació difusa directa o direct diffuse, especialment per a llums amb un radi
ampli, fet que provoca que les ombres siguin més suaus. Per saber si les ombres
tenen granulat, comproveu el pas de renderització o l’AOV Direct diffuse (podeu
veure aquest AOV a la figura 1.31). A la figura 1.40 podeu veure una comparació
de qualitat segons el valor de mostres de la llum.
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Figura 1.40. Comparació de qualitat segons el valor de mostres de la llum

Pot ser complicat identificar el soroll provocat per la il·luminació especular
directa, ja que es pot confondre amb la indirecta. La directa és el reflex de
la llum mateixa en la superfície; normalment, és aquella zona de l’objecte
on es focalitza la llum, sigui dispersa o concentrada.

El granulat que apareix és provocat per una manca de mostres d’il·luminació.
Acostuma a necessitar-se un nombre petit de mostres per eliminar aquest tipus
de soroll, però pot ser que facin falta més mostres per eliminar el soroll de les
ombres.

Com més gran sigui el radi que té una font de llum o il·luminació, més suaus seran
les ombres i, per tant, es necessitaran més mostres per eliminar el soroll provocat
per ombres.

Aquestes mostres es poden modificar a les propietats de les llums de l’escena, on
cadascuna es pot tractar de manera individual. Vegeu la figura 1.41 per veure els
dos paràmetres que cal modificar per corregir aquests problemes. Un valor elevat
pot alentir bastant el temps de renderització, per tant, s’acostuma a treballar amb
valors no gaire grans.
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Figura 1.41. Paràmetres per modificar la qualitat de la llum i ombres de l’escena

El soroll també pot aparèixer en llocs destacats de la geometria, on les parts més
fines es veuen ressaltades per una brillantor, gràcies al fet que fan servir un material
amb un valor elevat de reflexió especular. Augmentar el nombre de les mostres de
Camera (AA) pot ajudar a reduir-lo fins a cert punt. Tanmateix, encara que hi hagi
mostres elevades, poden aparèixer imperfeccions.

Augmentar el valor de la duresa especular o roughness, ajuda a reduir aquest
tipus de soroll. Una altra alternativa seria escalar la font de llum i reduir la seva
intensitat.

Soroll per volum atmosfèric

El soroll de volum atmosfèric o atmospheric volume succeeix dins les àrees
d’ombres d’un raig de llum. Aquest soroll és provocat per una manca de mostres de
volum atmosfèric d’un material volumètric. Les mostres es distribueixen segons
la seva densitat de volum, i, si n’hi ha més, la qualitat millorarà.

Per modificar i corregir aquest tipus de soroll, en una escena on heu simulat
una llum o material volumètric vinculat al fons de l’escena o environment, heu
d’incrementar les mostres del paràmetre Volume Indirect i també les mostres del
mateix material. Podeu veure un exemple de qualitat segons el nombre de mostres
a la figura 1.42.
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Figura 1.42. Comparació de qualitat segons el valor de mostres de volum atmosfèric o ’Volume Indirect’

Soroll per punts de brillantor (’fireflies’) i espurnes

A banda de la falta de samples, el soroll de la imatge pot ser degut a altres factors.
El terme en anglès fireflies significa ‘lluernes’. En termes tecnològics, quan es
parla d’aquest efecte fa referència a punts de brillantor que normalment es generen
a causa del reflex d’una forta llum en una superfície brillant i de baixa duresa
especular.

Aquest fenomen es dona perquè quan el motor de renderització calcula totes les
mostres, pot ser que hi hagi variacions a la intensitat de la llum quan es treballa
amb certs materials. Aquesta informació es bolca als píxels de la imatge i pot ser
que la brillantor es concentri en un o més píxels de la imatge, deixant un molest
patró de píxels en blanc.

Per tal de solucionar aquest problema, que també es considera un tipus de soroll,
es fa ús d’un paràmetre anomenat clamping o bloqueig de mostres. A la figura
1.43 podeu veure els paràmetres que cal modificar.
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Figura 1.43. Modificació dels paràmetres de ’clamping’ o bloqueig de
mostres

El bloqueig de mostres pot ajudar a eliminar gran part d’aquest soroll. Si es
bloquegen valors elevats de mostres, una mostra marginal es diluirà i gairebé no
afectarà el color final de la imatge. Tanmateix, això afectarà la gamma o rang
dinàmic final de la renderització, és a dir, que s’ha de fer servir amb precaució.
Normalment, per reduir-lo heu d’anar al menú Render Settings, seleccionar la
pestanya Arnold Renderer i fer el següent:

1. Activar la casella Lock Sampling Pattern del menú Sampling

2. Activar les caselles Clamp AA Samples i Affect AOVs del menú Clamping

3. Definir amb un valor d’1 els paràmetres AA Clamp Value i Indirect Clamp
Value
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El rang dinàmic (o gamma dinàmica) és la capacitat de captar el detall de
les llums i ombres dins d’una mateixa imatge. L’objectiu ideal de l’ull és
aconseguir negres i blancs purs amb una gran quantitat de valors intermedis.
Quan es parla d’aquest rang o gamma, es fa referència a la capacitat de captar
les diferents llums i ombres amb detall d’una escena.

Soroll degut a problemes als materials o paràmetres

La causa del soroll al renderitzador també pot ser deguda a diferents factors, com
per exemple:

• Elements no visibles en el renderitzador, darrere la càmera, que interferei-
xen de forma molesta.

• Paràmetres que es configuren de manera incorrecta.

• Materials que no estan ben elaborats.

• Reduir el soroll amb llum falsejada o especial.

• Evitar llums direccionals brillants que no s’han classificat com a punts
d’il·luminació.

Quan intenteu identificar el soroll a les vostres renderitzacions, és útil fer una
renderització de prova i visualitzar els passos de renderització o AOV. Això
permet aïllar el tipus de soroll i ajustar les mostres rellevants. A la taula 1.1
podeu veure una guia general resumida per identificar i prioritzar l’ordre en el
qual es troben els tipus de soroll més comuns. Tingueu en compte que aquestes
són indicacions generals i que cada escena és diferent.

Taula 1.1.
Classificació dels
tipus de soroll i
la seva possible
solució

Soroll visible en... Mostres o samples a modificar

Canal alfa
Alpha channel

Mostres de càmera (AA)
Camera (AA) samples

Il·luminació difusa indirecta
Indirect diffuse

Mostres de llum difusa
Diffuse samples

Il·luminació especular directa
Direct specular

Mostres de llum
Light samples

Il·luminació difusa indirecta
Direct diffuse

Mostres de llum
Light samples

Ombres
Shadows

Mostres de llum
Light samples

Refracció
Transmission

Mostres de refracció
Transmission samples

Il·luminació especular indirecta
Indirect specular

Mostres de llum especular
Specular samples

Dispersió subsuperficial
SSS

Mostres de dispersió subsuperficial
SSS samples

Volum atmosfèric
Volume indirect

Mostres de volum atmosfèric i llums
Volume indirect samples and light samples
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1.6 Nomenclatura i arxivament dels materials generats

En una producció sempre és important mantenir un ordre, així com un protocol
de nomenclatura per als arxius. Aquesta normativa normalment és imposada pel
cap de projecte o director tècnic.

Quan es desenvolupa un projecte en 3D, se n’emmagatzemen totes les dades
possibles en un servidor on es fa un backup o còpia de seguretat diària dels
arxius. Tindran accés al servidor totes les persones que formen part de l’equip
de producció.

Les carpetes destinades al projecte dins de l’arrel del projecte es classifiquen de
la següent manera:

• Carpeta 3D: conté la informació del projecte en si, és a dir, és on es fa el
Set Project o ‘assignació nativa’ del projecte dins del programari Autodesk
Maya en aquest cas. L’arbre de carpetes d’un projecte predefinit sempre
serà el mateix, així doncs, destinareu les renderitzacions a la carpeta images.
No obstant això, es crearà també una carpeta annexa dins de la carpeta 3D,
destinada a les renderitzacions de prova i renderitzacions finals.

• Carpeta After Effects: conté, en aquest cas, informació del projecte de
composició. Aquests documents fan referència al procés de postproducció
i es fa ús del material produït durant el projecte.

• Carpeta From Client: té com a objectiu organitzar la informació facilitada
pel client. La documentació d’un projecte ve donada sempre inicialment
per una persona o empresa que demana els serveis d’una productora o un
professional.

• Carpeta Production Documents: conté tota la informació sobre el procés
de producció del projecte. Aquí s’emmagatzema la part interna de prepro-
ducció, com per exemple esbossos, storyboard, referències, guions...

1.6.1 Com és la nomenclatura i arxivament de les renderitzacions?

Les renderitzacions finals d’una producció en 3D s’emmagatzemen inicialment
dins de la carpeta images del projecte d’Autodesk Maya, que a la vegada es troba
dins de la carpeta genèrica destinada a 3D.

L’inici de l’arxivament de les renderitzacions generades recau en els paràmetres
que estipuleu sempre a la pestanya Common del menú Render Settings. Aquesta
opció la trobareu anant al menú Rendering/ Render/ Render Settings (vegeu la
figura 1.44).
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Figura 1.44. Pestanya ’Common’ del menú ’Render Settings’

Abans haureu de fer, però, un Set Project del projecte per estipular una vinculació
i que tot funcioni correctament. Després heu d’establir un nom de prefix que
defineixi el nom dels arxius generats.

L’opció File name prefix us permet escriure un nom personalitzat, o bé establir
uns estàndards. Si col·loqueu el cursor a sobre del quadre de diàleg d’aquesta op-
ció i premeu el botó dret del ratolí, es mostraran diferents opcions de nomenclatura
del fitxer (vegeu la figura 1.45).

Aquests estàndards es mostraran amb els símbols “més que” i “menys que”. Podeu
també combinar més d’un estàndard, separant-los amb una barra (/). Això crearà
una carpeta de separació (vegeu la figura 1.46).
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Figura 1.45. Diferents estàndards a l’hora d’establir un nom d’arxiu

Figura 1.46. Nomenclatura dels diferents estàndards a l’hora d’esta-
blir un nom d’arxiu
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Localització dels arxius

La carpeta amb el nom de
l’escena la podreu trobar dins la

carpeta images del vostre
projecte; sempre que el Set

Project sigui correcte.

Exemple per establir un nom a l’arxiu

Els passos que hauríeu de seguir són els següents:

1. Aneu al menú Render Settings.

2. Seleccioneu la pestanya Common.

3. A l’opció File name prefix, dins del quadre de diàleg premeu el botó dret del ratolí.

4. Seleccioneu l’opció <Scene>.

5. Col·loqueu una barra (/) just després.

6. Torneu a prémer el botó dret del ratolí dins del quadre de diàleg.

7. Seleccioneu l’opció <RenderLayer>.

Un cop fets tots aquests passos, el resultat serà una carpeta amb el nom de l’escena,
i a dins d’aquesta hi haurà l’arxiu o els arxius d’imatge amb el nom de la capa de
renderització que heu definit; en aquest cas, pot ser la masterLayer o qualsevol
altra, depenent del nom inicial que li hàgiu posat.

Es recomana posar un nom aclaridor a les escenes. Tot depèn del protocol que
segueixi cada producció. Normalment, les escenes reben el nom que s’ha definit
al guió o a l’storyboard, com per exemple “Shot_01_DinosaurWalk_Cam01”.

Un cop establert el nom de l’arxiu o arxius, heu d’establir també el format
d’imatge. Es recomana normalment el format EXR. També podeu fer servir el
format PNG. Mai fareu servir un format JPEG, si no és per fer renderitzacions
de prova, ja que aquest format té una pèrdua de qualitat considerable per la
compressió.

Finalment, heu de definir si voleu fer una renderització d’una imatge estàtica o un
conjunt de fotogrames per formar una animació. A les opcions Frame/Animation
ext i Frame padding, podeu establir aquesta finalitat.

A l’opció Frame/Animation ext, podeu escollir entre diferents estils. La diferèn-
cia ve donada per la paraula Single Frame, que vol dir, ‘un sol frame’ (vegeu la
figura 1.47). Aquestes opcions, doncs, estan destinades a les imatges que són
estàtiques. En canvi, la resta d’estils poden ser utilitzats per a animacions. Es
recomana utilitzar name (Single Frame) per a imatges estàtiques, i name_#.ext per
a animacions.
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Figura 1.47. L’opció ’Frame/Animation ext’ permet escollir entre un o
diversos fotogrames

L’opció Frame padding, complementa l’anterior. És a dir, si escolliu un estil per
a un sol frame, l’opció apareix desseleccionada i no es pot escollir; en canvi, si
escolliu un conjunt de fotogrames, us deixa escollir un número del 0 al 10 (vegeu
la figura 1.48).
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Figura 1.48. L’opció ’Frame padding’ permet escollir una nomenclatura
concreta per a animacions

Aquest número fa referència al nombre de caràcters numèrics i és molt important
que deixeu marge; és a dir, si voleu renderitzar una animació que conté 100
fotogrames, haureu de col·locar com a mínim un valor de 4. Això permet deixar
un 0 al davant del número total de fotogrames i no alteraria l’ordre dels fitxers al
disc dur.

En cas de no complir amb aquesta norma, quan es visualitzen les renderitzacions
dins de la carpeta, l’ordre seria incorrecte i, per tant, podria causar problemes a
l’hora d’importar la seqüència d’imatges en un programa com After Effects.

Un cop determinada la nomenclatura heu d’establir el rang de fotogrames, la
càmera o càmeres per renderitzar i les dimensions de sortida de la imatge
(vegeu la figura 1.49).
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Figura 1.49. Opcions per establir nombre de fotogrames, càmera i dimensions
de sortida de la imatge

Quan teniu tots els paràmetres de la pestanya Common configurats, ja podeu
renderitzar mitjançant les eines Batch Render o Render Sequence. És aquí on
es generaran tots els arxius d’imatge, totalment ordenats en carpetes, segons els
criteris establerts de la pestanya Common.

Així doncs, si teniu configurades capes de renderització, on hi ha elements
separats per definir característiques específiques, com l’oclusió ambiental Ambient
Occlusion, i també teniu configurats els passos de renderització o AOV, totes
les renderitzacions es classificaran de manera ordenada i lògica. Podeu veure un
exemple de la carpeta images a la figura 1.50.
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Figura 1.50. Exemple de com es veu la carpeta ’images’ d’un projecte dividit en diferents capes i passos de renderització
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Introducció

En el procés de postproducció és on es porta a terme tota la feina d’edició,
muntatge i composició per donar un acabat més realista a les gravacions d’imatges
reals amb elements digitals. És necessari seguir un ordre, ja que aquest és un
procés que consta de diverses etapes i cadascuna d’aquestes és important per a
la realització d’un bon material. Els efectes digitals i el 3D tenen un pes molt
rellevant en les pel·lícules cinematogràfiques d’avui en dia, i per això cal aprendre
com aplicar-los correctament.

En l’apartat “El programari de postproducció” s’estudien les diferents etapes
de postproducció, les quals detallen les fases que aquest procés demana. També
aprofitareu per treballar els diversos efectes cinematogràfics d’una producció, així
com aprendre a realitzar alguns dels més importants. D’altra banda, un altre
aspecte que comprèn aquest apartat és el de la integració, és a dir, el de l’última
fase de la composició. L’aplicació de tots aquests efectes us servirà per fer
els vostres treballs d’una forma més professional i entendre la metodologia que
s’aplica en tasques d’aquest tipus.

En l’apartat “Disseny i generació d’efectes” s’estudien diferents efectes creatius,
tant aquells que provenen de la realitat com aquells que nosaltres creem per donar-
li un acabat més vistós. Així mateix, també s’estudien formes d’optimitzar la
renderització d’escenes molt pesades mitjançant les eines adequades. Finalment,
aprendreu les regles del color per a l’etapa d’etalonatge per donar-li l’acabat final
a la vostra feina i com exportar el material en vídeo.

Per adquirir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis i les activitats
proposades. És necessari seguir el material escrit amb les imatges explicatives,
així com la visualització dels vídeos explicatius per complementar el contingut
escrit i assolir els conceptes que s’hi tracten. Aquests vídeos us ajudaran de forma
visual i més aclaridora a entendre la matèria.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Finalitza el projecte d’imatge realitzant el disseny dels efectes cinematogràfics
requerits pel guió i analitzant les possibilitats d’ajust dels recursos i el temps a la
dimensió del projecte.

• Determina els efectes necessaris per a cada pla a partir del guió, decidint
quins són prioritaris, prescindibles o substituïbles, segons les dimensions
del projecte.

• Determina les característiques dels connectors (plug-in) necessaris per al
disseny dels efectes, valorant les possibilitats d’obtenció dels més adequats
mitjançant la investigació i l’establiment de contactes i intercanvi d’infor-
mació amb altres usuaris o proveïdors.

• Genera els efectes per a la integració, moviment de multiplans i reenquadra-
ment, per aplicar-los en el procés de postproducció.

• Genera els efectes de focus i desenfocament de moviment, ajustant-se a les
diferents resolucions d’exhibició.

• Genera els efectes per al realçament i la correcció de color tenint en compte
els formats i els sistemes d’exhibició, de distribució i de publicació.

• Dissenya el sistema de classificació, catalogació i arxivament dels materials
finals generats per utilitzar-los posteriorment en altres projectes.
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1. El programari de postproducció

En una producció audiovisual, no tot el contingut es genera amb el mateix
programari. Sempre es fan servir programes específics, com per exemple a
l’hora de muntar i editar el material generat a partir dels renders, en el cas d’una
producció 3D.

Aquests programes estan destinats a millorar el producte final mitjançant un procés
anomenat postproducció a partir d’eines més sofisticades per a cada objectiu.

Als sectors del cinema i la televisió, la postproducció comença un cop finalitzada
la gravació. És doncs quan prenen importància els programaris destinats a fer que
el flux de treball millori la productivitat d’una producció.

Gràcies als programaris de postproducció podreu dotar les vostres produccions de
diversos efectes especials, com ara retocar la llum o crear-ne de noves, simular
explosions o generar nous moviments de càmera. A banda, també us permetran
combinar imatges reals amb imatges infogràfiques generades íntegrament per
ordinador, des de petits objectes fins a escenaris o seqüències senceres.

Tot i que la postproducció és necessària a l’hora de presentar un producte final,
s’ha d’anar amb compte i no se’n pot abusar. Deixar tot el pes de la imatge final
a la postproducció pot ser un error, a causa de la baixa plasticitat de la imatge
resultant.

Això vol dir que si cal corregir el model per canvis en el projecte, per error o
perquè al client no el convenç, resultarà bastant més laboriós fer aquests canvis
durant la postproducció que en la fase de realització.

Tanmateix, si a partir del programari de 3D s’aconsegueixen la il·luminació i els
colors perfectes sense passar per postproducció, en cas de fer futures modificaci-
ons hi ha l’inconvenient que les hores dedicades al render seran elevades. S’haurà
de tornar a fer una configuració nova dels paràmetres de llum o materials, entre
d’altres, a més de fer de nou el render.

Fer ús de la postproducció només per solucionar qüestions que no es puguin
resoldre durant la fase de producció sol ser sempre la millor opció, i la més
intel·ligent.
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1.1 Accions bàsiques de postproducció

Un cop finalitzada la gravació d’un producte audiovisual comença la fase de
postproducció. Aquesta fase es pot dividir en quatre grups o accions bàsiques,
cadascuna desenvolupada amb un programari corresponent; són les següents:

• Modelat i animació 3D

• Composició

• Edició de vídeo

• Etalonatge

1.1.1 Modelat i animació 3D

En el cas d’una producció audiovisual on es fa servir una mescla entre imatge real
i imatge digital generada per ordinador es fan servir programes específics per a la
creació d’efectes que o bé són difícils de recrear o bé no són possibles de realitzar
en el món real. De fet, surt més barat fer un modelatge 3D d’un personatge fictici,
com per exemple un monstre, que no pas caracteritzar un actor. Serà en aquests
tipus de programes on es portin a terme els modelats, les animacions i els renders
d’una producció.

Programes com Autodesk Maya (vegeu la figura 1.1), 3D Studio Max, Cinema 4D
o Blender són alguns exemples de programari destinats per a aquesta feina.

Figura 1.1. Interfície característica del programari de modelatge, animació i ’render’ Maya

Font: www.autodesk.com
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Trobareu més informació
sobre el procés
d’integració en aquest
mateix apartat.

1.1.2 Composició

La composició s’encarrega de crear materials des de zero i aplicar-los a un vídeo
preexistent. La fase de composició en una producció audiovisual es fa a través del
muntatge dels renders generats en els programaris de 3D. Aquest procés, on es
combina imatge real i virtual, també s’anomena integració, i fa possible que un
element tridimensional generat per ordinador es fusioni de manera realista en una
gravació o fotografia real, passant a formar-ne part.

Molts dels programes que es fan servir per a la composició utilitzen capes per
crear efectes especials a diferents nivells, fins i tot els de les millors pel·lícules de
Hollywood.

Programes com After Effects (vegeu la figura 1.2) o Nuke són exemples de pro-
gramari focalitzat en la composició de vídeo, mentre que d’altres com Photoshop
o Gimp són exemples de programari destinat a la composició d’imatge.

Figura 1.2. Interfície característica del programari de composició After Effects

Font: www.adobe.com

1.1.3 Edició de vídeo

L’edició es basa a crear una història a través de talls i transicions. A partir
d’un material generat, com poden ser gravacions i composicions d’elements o
efectes digitals, s’editen, de manera lineal i amb una narrativa determinada, per
desenvolupar un producte final.

Programes com Adobe Premiere, Final Cut o Avid (vegeu la figura 1.3) són
exemples de programari destinat a l’edició de vídeo.
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Figura 1.3. Interfície característica del programari d’edició de vídeo Avid

Font: www.avid.com

1.1.4 Etalonatge

Un cop finalitzada l’edició de vídeo té lloc el procés d’etalonatge, on es retoquen el
color i la llum i es dóna l’acabat final al projecte. En aquest procés és on s’aplica
l’estil desitjat.

Alguns programes destinats a l’etalonatge incorporen la funció d’un editor de
vídeo, convertint-se així en programes molt més versàtils.

El programari DaVinci, de l’empresa Blackmagicdesign (vegeu la figura 1.4), és
un dels més coneguts dins del sector audiovisual.

Figura 1.4. Estudi de postproducció fent ús del programari d’etalonatge
DaVinci

Font: www.flickr.com
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1.2 Els efectes cinematogràfics

Sempre cal intentar que, durant la gravació o a la renderització, el resultat final
sigui correcte, però hi ha certa classe d’efectes o millores que són molt més fàcils
de fer en postproducció, sobre el render acabat, que intentar aconseguir el mateix
efecte directament al render. Parlem especialment de certs efectes especials,
correccions de color o il·luminació de les imatges.

Per exemple, pel que fa a l’ambient final d’un render, si una llum és més càlida o hi
ha més o menys saturació de color, és molt més fàcil fer-ho en postproducció que
anar canviant els paràmetres de les llums, les càmeres i el render per aconseguir
variar l’efecte una vegada i una altra, sobretot si el temps de render s’allarga massa.

1.2.1 Retocs globals de color i il·luminació

Encara que us esforceu a configurar les textures i les llums tan bé com sigui
possible, uns dels retocs més típics que es poden fer a una imatge són sobre el
color, la llum i el contrast.

Per dur a terme aquests retocs, les capes d’ajust de Photoshop són de gran ajuda.
Normalment s’utilitzen les capes en aquest ordre (vegeu la figura 1.5):

1. Nivells (Levels)

2. Corbes (Curves)

3. Correcció selectiva (Selective Color)

4. Tonalitat/saturació (Hue/Saturation)

Figura 1.5. Sistema de capes d’ajust de Photos-
hop
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Nivells (’Levels’)

La funció d’aquesta capa d’ajust és assegurar que les zones més fosques de la
imatge siguin gairebé negres, i les més clares gairebé blanques. D’aquesta
manera s’afegeix contrast a la imatge, que acostuma a ser més atractiu per a la
vista. Per fer-ho solament heu de moure les pestanyes del màxim i del mínim fins
a les vores on comença l’histograma (vegeu la figura 1.6).

Figura 1.6. Capa d’ajust de nivells (’Levels’) de
Photoshop

En la majoria dels casos no és necessària aquesta capa, ja que acostuma a arribar
bé del render. En el cas de fer-la servir l’heu de col·locar en el mode de fusió
lluminositat.

Corbes (’Curves’)

La capa Curves, igual que la capa Levels, s’utilitza per aconseguir contrast en la
imatge, però en aquest cas en la zona intermèdia d’intensitat de llum, fent una
forma de “S” (vegeu la figura 1.7). D’aquesta manera s’aconsegueix que les zones
fosques quedin una mica més fosques, i les clares una mica més clares.

Un altre efecte que es pot aconseguir amb una capa d’ajust d’aquest tipus és apujar
o abaixar la tonalitat de llum de la imatge en el seu conjunt, seleccionant el punt
intermedi i apujant-lo o abaixant-lo. D’aquesta manera es pot apujar lleugerament
la il·luminació general. Per fer-ho heu d’activar el mode de fusió lluminositat
(Luminosity).
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Figura 1.7. Capa d’ajust de corbes (’Curves’) de
Photoshop

Correcció selectiva (’Selective Color’)

Aquesta capa permet retocar la tonalitat dels colors. La seva finalitat és poder
seleccionar cada color del desplegable i provar els diferents controladors de color
d’un costat a un altre, tot comprovant si el resultat queda millor amb algun
d’aquests canvis (vegeu la figura 1.8).

Figura 1.8. Capa d’ajust de correcció selectiva
(’Selective Color’) de Photoshop

D’aquesta manera, si per exemple en la pell d’un personatge ha quedat alguna cosa
groguenca, amb aquesta capa es pot corregir la tonalitat més fàcilment.
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Tonalitat/saturació (’Hue/Saturation’)

Aquesta capa s’utilitza exclusivament per a la saturació. Tal com es fa amb la
capa de correcció selectiva, se selecciona cada color del desplegable i es prova
el controlador de saturació, tot comprovant quin nivell de saturació sembla més
atractiu per a cada color (vegeu la figura 1.9).

Figura 1.9. Capa d’ajust de tonalitat/saturació
(’Hue/Saturation’) de Photoshop

1.2.2 Foc, fum i explosions

Els efectes com el foc, el fum o les explosions porten una càrrega important de
feina i temps si es generen internament dins del programari de 3D. Es necessiten
moltes hores per generar aquest tipus d’efectes mitjançant partícules i que el
resultat final sigui realista.

Normalment, en produccions on el pressupost és més ajustat s’acostuma a fer
servir bancs d’imatges o vídeos on podeu trobar aquests tipus d’efectes preparats
per a la seva composició.

Bancs d’imatges amb efectes predissenyats
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Si no teniu fotografies pròpies de l’efecte que voleu aconseguir hi ha moltes pàgines a
internet on les podeu aconseguir. Podeu trobar aquests tipus de recursos en les següents
pàgines web:

• www.textures.com: proporciona imatges per a la creació de textures per aplicar als models i
fer servir també en postproducció.

• www.pixabay.com: proporciona imatges i vídeos per a la creació d’efectes com la pluja, el foc,
el fum...

Per a renders estàtics, el foc es pot fer en Photoshop en comptes de fer-ho en 3D.
Aquesta classe d’efectes es poden fer a mà, usant els pinzells i filtres de Photoshop
o combinant diverses fotografies i retocant-les. És important tenir en compte que
si es fan servir imatges com a recurs, aquestes tinguin el fons negre; aquesta
peculiaritat és essencial per fer una correcta integració de l’efecte dins el render
que es vol editar.

Fixeu-vos en les dues flames de la figura 1.10. Si canviem la capa de la dreta a
mode Screen o trama podreu veure com desapareix el fons negre. Alhora, s’ha
afegit un degradat blau al fons perquè es visualitzi l’efecte en canviar el mode
de visualització de la capa. D’aquesta manera podeu modificar la imatge (moure,
rotar, escalar...) per col·locar-la amb el mode que més us interessi sobre l’altra
flama i formar així un sol efecte de foc.

Figura 1.10. Exemple de l’efecte “foc” canviant el mode de fusió de capa

Per tal d’integrar millor el foc podeu fer servir una capa d’ajust del tipus
tonalitat/saturació (Hue/Saturation) per corregir el color i fer-lo més fosc, o bé
també podeu duplicar la mateixa capa, eliminar de forma manual el fons negre
i col·locar aquesta còpia de la capa original en el mode Overlay o ‘superposar’.
D’aquesta manera li donareu una tonalitat de color més viva (vegeu la figura 1.11).

Figura 1.11. Exemple de l’efecte “foc” combinant modes de
fusió de capa
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Perquè aquesta classe d’efectes resultin més creïbles cal tenir en compte com
afecten la il·luminació general de l’escena. En el cas del foc, a banda de la llum
pròpia, emet llum, i malgrat que s’ha d’afegir una llum en el render per aconseguir
simular-ho, també s’ha de potenciar l’efecte mitjançant capes de correcció de
nivells i màscares perquè solament afecti la il·luminació d’aquestes zones.

En la figura 1.12 podeu veure un exemple de com s’ha implementat una flama en
una espelma que s’ha generat en 3D. S’ha renderitzat sense l’efecte per estalviar
temps de producció.

Figura 1.12. ’Render’ d’una espelma en què s’ha integrat una flama
real

1.2.3 Efectes de càmera

Quan es vol reproduir una escena fotorealista s’han de tenir en compte els efectes
que normalment s’aconsegueixen a l’hora de fer una foto amb una càmera real (i
que no es donen per defecte en els renders que es generen en els programaris de
3D) per tal d’afegir-los en postproducció. Els efectes que genera una càmera real
són bàsicament tres:

• Les imperfeccions: moltes vegades els renders són massa perfectes i ben
definits, i les vores de cada objecte acostumen a estar molt marcades. Sovint,
un lleugeríssim efecte de desenfocament o blur a la imatge ajuda a trencar
una mica aquesta perfecció.

• La profunditat de camp: la profunditat de camp o Depth of Field (DoF)
es produeix quan es fa una foto i la càmera enfoca en un punt concret a
una certa distància. Qualsevol cosa que estigui més a prop o més lluny que
l’objecte enfocat quedarà desenfocada en major o menor grau.

• La granulació: les imatges obtingudes amb una càmera de fotos acostumen
a tenir un cert gra. És un detall poc perceptible però que ajuda a trencar
l’estètica dels renders, la qual cosa contribuirà a atenuar aquest aspecte
excessivament perfecte i net que solen tenir les imatges generades per
ordinador.
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Trobareu més informació
sobre l’ús de la profunditat
de camp, en el punt
“L’efecte de profunditat de
camp”, dins d’aquest
mateix apartat.

Simular la profunditat de camp

La majoria dels motors de render són capaços d’aplicar l’efecte de profunditat
de camp o desenfocament de profunditat, però normalment s’acostuma a aplicar
aquest efecte en la postproducció, per dues raons: és més ràpid i més editable.
Si aquest efecte es vol fer a partir d’un desenfocament real de càmera, el temps
emprat és molt elevat a causa dels paràmetres que s’han d’utilitzar per aconseguir
uns resultats òptims.

Per poder aplicar el desenfocament en la postproducció és necessari obtenir un
AOV o ‘pas de render de profunditat’, també anomenat Z o ZDepth. Aquest pas
és una imatge en escala de grisos on tots els elements que estan més a prop de la
càmera són de color blanc i els elements més allunyats són de color negre, amb
tota la gamma de grisos intermèdia (vegeu la figura 1.13).

Figura 1.13. Exemple de pas de ’render’ AOV de profunditat

A partir d’aquesta imatge es pot aplicar un filtre de desenfocament que s’atenuï en
funció del mapa, on es determinaran les zones enfocades i les zones desenfocades,
podent invertir-les si s’escau.

Per aconseguir un desenfocament de qualitat amb un aspecte més fotogràfic és
important no recórrer al filtre Gaussian Blur. Si per exemple s’utilitza Photoshop
es pot fer ús del filtre Lens Blur, on es carregarà el mapa de profunditat. El
funcionament serà similar amb After Effects (vegeu la figura 1.14).

Figura 1.14. Exemple de ’render’ al qual se li ha aplicat, entre d’altres,
el seu AOV de profunditat
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Simular la granulació

Es tracta d’un efecte heretat de la fotografia analògica, al qual l’ull humà es troba
gratament acostumat. Alguns fotògrafs fins i tot exageren el gra i el soroll de les
seves imatges i els fan servir com a recurs estètic.

Afegir l’efecte de granulació en postproducció és molt fàcil; una manera respectu-
osa i no destructiva d’aplicar-lo és la següent:

1. Per sobre de la capa del render, apliqueu una capa de color sòlid i li doneu
un to gris neutre del 50%.

2. Canvieu el mode de fusió d’aquesta capa grisa a Overlay, o superposar.
Veureu que torna a veure’s la capa inferior, amb el render.

3. Afegiu el filtre Noise / Add Noise a la capa grisa.

4. Doneu-li un valor petit i aneu apujant a poc a poc. Quan estigueu satisfets
li doneu a OK.

5. Finalment, desenfoqueu molt subtilment aquest soroll amb un filtre de
desenfocament gaussià.

Veureu que podeu activar o desactivar aquesta segona capa per comprovar com
queda la nostra imatge amb gra o sense. Tot això està especialment indicat si el
render ha d’integrar-se sobre una imatge fotogràfica, perquè d’aquesta manera es
contribuirà a igualar l’estil de la foto amb el de la imatge generada per ordinador.
Solament cal anar amb compte de no passar-se amb la quantitat o la intensitat del
gra.

Podeu veure com la figura 1.15, després d’aplicar el soroll, adquireix un aspecte
més fotogràfic. Fixeu-vos també com la lluentor especular de la peça ja no és tan
perfecta, perquè es trenca una mica.

Figura 1.15. Comparativa d’un ’render’ amb gra i sense en postproduc-
ció
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1.3 Processos d’integració en postproducció

En produccions audiovisuals en què no és possible fer quelcom dins del procés
de gravació o rodatge és necessari recórrer al món digital; en aquest cas, al
3D. A vegades, en certs projectes surt més a compte generar un escenari a
partir d’elements tridimensionals que anar a gravar directament al lloc desitjat.
També pot ser que no existeixi tal lloc, com per exemple en temàtiques de
fantasia; en aquest cas, personatges, elements decoratius, attrezzo, escenaris, etc.,
s’hauran de fabricar artesanalment o digitalment. A vegades és més flexible el
fet de digitalitzar aquests elements que no pas recrear-los físicament a còpia de
maquillatge, materials de construcció i d’altres.

Per poder fer una mescla o fusió de les imatges digitals amb les imatges reals
s’han d’integrar de tal manera que el resultat sigui òptim; és el que es coneix com
a procés d’integració.

La integració és un procés on es fusionen de manera realista imatges reals
(gravacions o fotografies) i imatges digitals tridimensionals (generades per
ordinador). És un recurs molt recurrent en el món del cinema, la televisió i
la publicitat.

Normalment, quan es vol fer un projecte en què hi haurà elements tridimensionals
es col·loquen referències que substitueixen allò que es vol integrar. Aquestes
referències es fan servir per tenir una idea i saber el volum aproximadament d’allò
que es vol substituir. Per això, en molts vídeos sobre la realització d’efectes
especials podeu veure com hi ha elements d’un color pla, normalment verd;
aquests reben el nom de croma.

El croma o clau de color és una tècnica audiovisual utilitzada al món del cinema,
la televisió i la fotografia que consisteix a extreure un color de la imatge i substituir
l’àrea que ocupava per una altra imatge o vídeo en el procés de postproducció.
L’aplicació d’un color uniforme sobre els elements que cal substituir afavoreix la
seva posterior substitució; és a dir, és més fàcil de seleccionar un color uniforme
en postproducció, substituir-lo i fer-lo transparent. Sempre s’utilitzaran colors
uniformes que siguin llampants, com el verd o el blau, ja que no té molt sentit
utilitzar un color que sigui comú. Aquest color fa que l’element destaqui i permet
evitar confusions a l’hora de fer les substitucions (vegeu la figura 1.16).
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Figura 1.16. ’Set’ de rodatge amb croma

Font: Flickr

Tot procés d’integració, sigui fet amb croma o sense, es porta a terme mitjançant un
sistema de capes en què es renderitzen característiques específiques dels elements
escollits. El resultat serà un conjunt de renders amb diferents propietats que
s’hauran de compondre per tal d’integrar la imatge digital de la imatge real. Per
exemple, en la figura 1.18 podeu veure dues imatges: a la part esquerra vegeu
la gravació amb la seva referència en croma, i a la part dreta vegeu la mateixa
gravació amb la substitució de l’objecte per una figura renderitzada.

Figura 1.17. Comparativa d’integració amb croma i imatge renderitzada

USPS

Una tècnica cada cop més habitual

Actualment és difícil trobar un producte audiovisual que no inclogui exemples d’integració.
Alguns casos “extrems” poden ser pel·lícules com Life of Pi (Ang Lee, 2012), on tots els
elements, a excepció de l’actor principal i l’embarcació, van ser produïdes íntegrament en
3D. O, més recentment, a The Jungle Book (Jon Favreau, 2016), on tot és digital menys el
protagonista. Pel que fa a la televisió, també es poden trobar forces integracions en sèries
com The Walking Dead (2010) o Game of Thrones (2011), ambdues encara en curs.

1.3.1 Els sistemes de capes

A l’hora de portar a terme qualsevol projecte és convenient separar alguns
elements de l’escena per tal d’aplicar-los característiques específiques de cara
al render. D’aquesta manera, l’edició en postproducció sempre serà més fàcil i
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Avantatges de les capes

En disposar tots els elements per
capes, podeu controlar amb gran
efectivitat i rapidesa el resultat,
permetent-vos provar diferents
alternatives (opacitat, valors
tonals, lumínics...) d’una manera
molt més àgil.

ràpida. Sobretot afavoreix els canvis mínims dins d’una escena, com per exemple
en el cas de retocar la il·luminació especular o la suavitat de les ombres.

El programari Autodesk Maya permet treballar mitjançant l’ús de capes tal com
es fa en altres programes d’edició i postproducció, com ara Photoshop o After
Effects. Hi ha diferents tipus de capes, i les que es faran servir en aquest cas
són les anomenades capes de render. Aquestes serveixen per aïllar els diferents
elements d’una escena per tal de treballar amb ells de manera endreçada i poder
ajustar els paràmetres de render en funció de cada element.

L’eina de què disposa Autodesk Maya per distribuir els elements en capes
s’anomena Render Setup, i la podeu trobar al menú Windows / Rendering Editors
/ Render Setup (vegeu la figura 1.19). Quan obriu aquesta eina veureu que s’hi
distingeixen tres zones:

• La primera és Scene Layer o Master Layer, on s’estableixen els paràmetres
de render globals per a l’escena.

• A sota teniu el gestor de capes, on podeu crear i editar les capes de render
que aneu creant.

• Finalment teniu Property Editor, on podreu editar i gestionar les propietats
dels diferents elements de l’escena.

Figura 1.18. Finestra de l’eina ’Render Setup’ a Autodesk Maya

D’aquesta manera podeu descompondre una escena mitjançant el sistema de capes
per tal de poder gestionar i editar les diferents propietats d’aquestes en el procés de
render. En els següents enllaços podeu veure uns vídeos explicatius que aporten
més informació sobre l’eina Render Setup:
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https://player.vimeo.com/video/263831050

https://player.vimeo.com/video/263831135

1.3.2 Tècniques per al realçament de capes

Normalment, quan es realitza un render, les imatges resultants sembla que siguin
planes i sense detalls. Quan la il·luminació d’una escena és molt difusa i els
objectes molt simples costa molt aconseguir el contrast adient. Per tal de
solucionar aquest problema s’utilitza un recurs anomenat Ambient Occlusion.

L’oclusió ambiental o Ambient Occlusion (AO) és un render específic que
se separa, mitjançant les capes de render, per generar una il·luminació
ambiental completament independent de les llums i l’entorn de l’escena. És
a dir, aquesta il·luminació realment no il·lumina res de l’escena, solament
agafa les ombres que aquesta genera. Per tant, el resultat en el render és
l’aparició d’ombres en els buits entre objectes i cantonades còncaves o forats
d’aquests.

Moltes vegades resulta convenient tenir una capa de render del tipus Ambient
Occlusion, ja que ens serveix per donar-li una major sensació de volum als
objectes gràcies a aquestes característiques zones d’ombra en els buits i racons.
En la figura 1.19 podeu veure un render de l’oclusió ambiental, i en la figura 1.20
podeu veure un render sense aquesta característica.

Figura 1.19. ’Render’ de l’oclusió ambiental
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Figura 1.20. ’Render’ sense oclusió ambiental

La capa de l’oclusió ambiental s’utilitza en postproducció per donar un realçament
al render final. Si treballeu amb renders estàtics fareu ús del programari
Photoshop, i si treballeu amb seqüències d’imatges o animacions fareu ús del
programari After Effects. Tant si feu servir l’un com l’altre, el mode de fusió
de la capa ha d’anar en Multiply, encara que a vegades també es fa servir el mode
de fusió Overlay. En cada cas, els modes de fusió a l’hora de fer la composició
del render de l’oclusió ambiental sobre el render final seran diferents:

• Mode de fusió Multiply: les partes fosques de la imatge superior enfosquei-
xen la inferior, i els blancs no afecten, al contrari que el mode Screen (vegeu
a la figura 1.21).

• Mode de fusió Overlay: fa una mescla entre el mode de fusió Multiply i
Screen, el 50% de gris no afecta la imatge inferior; d’aquest percentatge
fins al blanc aclareix, i d’aquest percentatge fins al negre enfosqueix (vegeu
a la figura 1.22).

Figura 1.21. Composició del ’render’ ’Ambient Occlusion’ en el mode de fusió ’Multiply’
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Figura 1.22. Composició del ’render’ ’Ambient Occlusion’ en el mode de fusió ’Overlay’

L’avantatge d’utilitzar la capa de l’oclusió ambiental en el mode de fusió Overlay
és que podeu aclarir certes parts i enfosquir-ne d’altres al mateix temps, afegint
contrast a la imatge d’una manera més volumètrica. Però per poder controlar
millor la intensitat amb la qual els diferents nivells de grisos de la capa actuen
sobre la inferior (aclarint i enfosquin) és convenient utilitzar una capa d’ajust
de nivells o de corbes que només afecti aquesta capa. Per fer això en Photoshop
haureu d’utilitzar el botó dret sobre la capa d’ajust i triar l’opció Clipping Mask o
‘crear màscara de retallada’.

En els següents enllaços podeu veure uns vídeos explicatius que aporten més
informació sobre com fer el realçament de capes mitjançant les capes de render:

https://player.vimeo.com/video/263831195

https://player.vimeo.com/video/263831276
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1.3.3 L’efecte de profunditat de camp

De la mateixa manera que en un render, sense un realçament mitjançant l’oclusió
ambiental, sembla que les imatges siguin planes i sense detalls, passa el mateix
respecte a la profunditat. Els elements d’una escena que es renderitza sense
aquesta característica tenen una carència de volum que és precisament un dels
punts que cal tenir en compte en l’efecte de profunditat. Igualment, s’ha de tenir
en compte la perspectiva dels objectes, és a dir, si són més a prop o més lluny de la
càmera. En la vida real, quan es fa una fotografia es genera l’efecte de profunditat
de camp. Aquest efecte té a veure amb la distància d’enfocament que tenen els
objectes que es volen fotografiar respecte a la càmera. Normalment, aquest tipus
de desenfocament es produeix en fotografies en què les distàncies són més curtes,
si més no en fotografies macro. De la mateixa manera, quan es fa una fotografia
en distàncies més llargues, el desenfocament dels objectes no es tan forçat, com
per exemple en les muntanyes.

Digitalment, la profunditat es pot generar automàticament en segon pla gràcies
a les eines del motor de render Arnold mitjançant un pas de render en concret
anomenat Z (vegeu la figura 1.13), o bé es pot generar manualment mitjançant
tècniques més rudimentàries, variant els paràmetres de la càmera.

L’opció manual té diferents inconvenients, ja que per simular un desenfocament
realista a partir dels paràmetres de la càmera cal ajustar uns valors de mostreig al
render molt elevats per evitar que es formi soroll en la imatge final. Per tant, el
temps de render emprat i la qualitat idònia no compensen l’esforç, i per aquest
motiu se solen fer servir els passos de render o AOVs.

En la figura 1.23 podeu veure un exemple d’un render amb l’efecte de profunditat
creat a partir dels paràmetres de la càmera. Com veieu, hi ha soroll en les zones
on hi ha desenfocament. Encara que aquest render s’ha fet amb un mostreig elevat
per tal d’evitar possible granulació, es pot apreciar la pixelació en les zones més
concretes de la imatge.

Figura 1.23. ’Render’ final amb efecte de profunditat mitjançant càmera

Per altra banda, a partir d’un pas de render AOV Z (el qual podeu veure en la
figura 1.24) s’ha fet una composició sobre el render original, que podeu veure en
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Limitacions dels passos de
’render’ per a la profunditat

Hi ha diverses limitacions. Per
exemple, si feu servir el pas de

render Z no serà possible aplicar
l’efecte de desenfocament si a

l’escena hi ha un mirall. Efecte
que sí que és possible de

renderitzar amb una profunditat
de camp generada per la càmera.

la figura 1.25. Com veieu, els resultats obtinguts són millors fent un pas de render.
D’aquesta manera s’estalvia temps i es facilita l’edició posterior.

Figura 1.24. Pas de ’render’ AOV ’Z’

Figura 1.25. Composició del pas de ’render’ ’Z’ en Photoshop

Per tal de fer una comparativa completa de les imatges, en la figura 1.26 podeu
veure també el render original sense l’efecte de profunditat.

Figura 1.26. ’Render’ final sense efecte de profunditat

A continuació podeu veure dos vídeos explicatius per tal de tenir més informació
sobre com obtenir la profunditat:
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https://player.vimeo.com/video/264209535

https://player.vimeo.com/video/264209605

1.3.4 Fer la integració

La integració seria l’última etapa dins del procés d’ajuntar les diferents capes que
componen un render. Dins del programari Autodesk Maya hi ha una elaboració
prèvia dels elements tridimensionals per tal de poder separar les característiques
específiques que els conformen. Per integrar un element 3D en una imatge real
són necessaris tres passos bàsics:

1. Preparar una imatge d’entorn o HDRI.

2. Creació de la separació d’ombres per capes.

3. Renderització final.

Primerament es necessita una imatge HDRI. Aquestes imatges permeten obtenir
un alt rang dinàmic d’il·luminació entre les zones més clares i les zones més
fosques, obtenint uns resultats més fotorealistes. En l’àmbit del 3D, aquest tipus
d’imatge es fan servir per emular un entorn, és a dir, serveixen per il·luminar un
espai a partir de la imatge. Això significa que si voleu col·locar qualsevol objecte
tridimensional en un entorn específic (com per exemple un parc, una platja, un
bosc, una habitació...) i que, a més, rebi la il·luminació exacta del lloc, només heu
d’aconseguir o elaborar vosaltres mateixos aquest tipus d’imatge.

Exemple d’imatge HDRI, més gran
que les imatges normals i amb certa
forma esfèrica. Font:
www.hdrmaps.com

Mapes HDRI i imatges planes gratuïtes

Podeu trobar mapes HDRI en els següent enllaços: www.hdrlabs.com/sibl/archive.html,
www.hdri-hub.com/hdrishop/freesamples/freehdri i www.hdrmaps.com. En la segona
adreça web també trobareu imatges planes (Image plane), que les podeu fer servir com
a imatges de referència.

A diferència de les imatges normals, les imatges HDRI tenen unes dimensions
diferents, són més grans i tenen principalment una forma esfèrica. En col·locar-les
en el sistema d’il·luminació Skydome que proporciona el motor de render Arnold
obtindran una aparença correcta. En la figura 1.27 podeu veure un petit render
de prova per veure si la il·luminació i els reflexos de l’HDRI són correctes. S’han
utilitzat dues esferes per fer la comprovació.
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Exemple d’imatge de referència o
’Image Plane’ amb una mida normal.

Font: www.hdrmaps.com/0

Figura 1.27. ’Render’ de prova per a la il·luminació i reflexos de l’HDRI

Com podeu observar, una de les esferes porta un material opac sense la capacitat
de reflectir la llum i on es pot veure la il·luminació difusa; es tracta, per tant,
d’un material aiStandardSurface amb les opcions weight (‘pes’) del paràmetre
Specular a ‘0’. Mentrestant, l’altra esfera porta un material reflectant per poder
veure les reflexions; es tracta, per tant, d’un material aiStandardSurface amb les
opcions weight i Metalness del paràmetre Base a ‘1’, i el Roughness del paràmetre
Specular a ‘0’. En la figura 1.28 podeu veure els paràmetres de totes dues.

Figura 1.28. Paràmetres utilitzats per al ’render’ de prova de l’HDRI

Per aconseguir separar les ombres s’ha utilitzat també un pla amb un material
del tipus aiShadowMatte. Aquest material té com a característica mostrar les
ombres de forma separada en el seu canal alfa. És així, doncs, que a partir d’una
superfície amb aquest material es poden obtenir les ombres de contacte. A través
d’una jerarquia específica de capes on es fa un Override de la visibilitat dels
objectes, per tal d’amagar-los al render, es poden separar de la resta d’elements
de l’escena, tenint així un render independent per poder editar més fàcilment en
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postproducció. Vegeu un render d’exemple de les ombres en la figura 1.29; també
podeu veure el render original en la figura 1.30.

Figura 1.29. ’Render’ de les ombres d’una escena

Figura 1.30. Integració d’elements 3D en una imatge real

En els següents enllaços podeu veure uns vídeos explicatius que aporten més
informació sobre com fer el procés d’integració:

https://player.vimeo.com/video/264209665

https://player.vimeo.com/video/264209744
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2. Disseny i generació d’efectes

Els efectes que es realitzen en una producció audiovisual són importants a l’hora
de mostrar un realisme addicional. D’altra banda, també es tracta de productes
en què l’objectiu principal és poder vendre’l i mostrar els resultats d’una manera
més vistosa. Això vol dir que heu de saber diferenciar els efectes que es generen
per donar un cert realisme, mitjançant efectes de visionament que es generen
simulant les accions o els fenòmens que es donen en la vida real, i també els
efectes creatius, que es generen per donar un acabat més vistós per tal de poder
ensenyar un producte o treball personal.

Heu de saber també que darrere de la generació dels efectes visuals o creatius hi
ha un procés de correcció de color o etalonatge. Aquest procés serà l’última
etapa abans d’exportar un producte multimèdia i, per tant, per portar a terme
correctament aquesta fase s’ha de respectar una línia cromàtica des de l’inici
de la producció.

2.1 Anàlisi d’efectes en visionament

Els efectes que es reprodueixen amb les eines de programari 3D com Autodesk
Maya tenen el seu origen en la realitat. Si més no, quan es crea un projecte de
caràcter realista en 3D la finalitat és sempre emular allò que passa en la vida real.
D’aquesta manera tindreu uns resultats més fotorealistes en els vostres treballs, ja
que incorporaran efectes que s’esdevenen a la vida quotidiana.

Emular la rugositat d’una paret o simular els reflexos de la llum que es generen en
superfícies transparents o translúcides poden ser exemples d’efectes que es poden
crear en el procés de renderització sense fer servir gaires recursos. D’aquesta
manera s’agilitza el flux de treball, però en alguns casos el temps de renderització
pot ser elevat, ja que molts dels efectes requereixen un càlcul més elevat. Dins dels
efectes en visionament més utilitzats trobareu el desplaçament de superfície i les
càustiques.

2.1.1 Desplaçament de superfície

Els mapes de desplaçament o displacement maps poden ser una bona eina per
generar petits detalls a les superfícies. Faria falta massa temps per crear aquests
tipus de detalls fent ús dels mètodes estàndards de modelatge. Un mapa de
desplaçament és diferent del mapa de relleu o bump, ja que altera la geometria
i, per tant, en ser geometria real, la llum incideix de manera natural respectant la
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forma segons el mapa aplicat i es produiran les ombres. Recordeu que el mapa
de relleu o bump només simula una superfície rugosa; pel contrari, un mapa de
desplaçament crearia geometria nova.

El desplaçament de superfície és un efecte produït per una imatge en blanc
i negre que genera una geometria extra durant el procés de renderització.
Similar al mapa de relleu, un mapa de desplaçament altera de forma real
la geometria, tenint així un model més complex. Aquest efecte només es
dóna quan es realitza un render; per tant, al visor no podreu visualitzar els
resultats.

Abans de llegir-ne l’explicació, podeu veure aquest tutorial:

https://player.vimeo.com/video/604718740

Per fer l’efecte de desplaçament de superfície haureu d’assegurar-vos que la
geometria base i la seva malla tinguin un nombre suficient de polígons; en cas
contrari es poden generar imperfeccions i resultats no desitjats al model. Per
subdividir una geometria teniu dues opcions:

• Podeu subdividir el model de forma real i col·locar-li més subdivisions amb
l’eina Smooth del menú Mesh.

• Subdividir el model només en el procés de renderització.

Per fer aquesta última heu d’anar al menú Attribute Editor seleccionant la geo-
metria que voleu subdividir al render, seleccionar la segona pestanya que pertany
al node de forma o Shape i desplegar l’opció Arnold. Desplegueu també dins
d’aquesta opció l’apartat Subdivision i canvieu el paràmetre Type per Catclark.
Heu d’augmentar també el valor Iterations per obtenir millors resultats (vegeu la
figura 2.1).
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Figura 2.1. Passos que cal seguir per subdividir una geometria en el procés de renderització

Igualment, assegureu-vos d’utilitzar un format de 16 o 32 bits per a les imatges
que es faran servir per produir el desplaçament de superfície (en podeu veure un
exemple en la figura 2.2). Un format a 8 bits no funcionarà de manera correcta,
ja que aquests valors no mostraran de forma correcta l’histograma de la imatge,
deixant així un rang de blancs i negres massa pobre.

Figura 2.2. Exemple d’imatge emprada per al desplaçament de superfície

Un mapa de desplaçament l’haureu de connectar a l’atribut de desplaçament del
grup d’ombrejat o ShadingGroup del material que porta aquella superfície a la



Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 36 Acabament del projecte d'imatge

qual voleu fer aquest efecte. En cas que, pels motius que siguin, només disposeu
d’una imatge de 8 bits, podeu aplicar-hi una variant mitjançant el connector Out
Color del canal R (vegeu els dos mètodes a la figura 2.3), tot i que per a un resultat
òptim és recomanable treballar amb 16 o 32 bits.

Figura 2.3. Dos mètodes de jerarquia de connexions per establir un desplaçament de superfície, amb base als bits de la imatge

Assegureu-vos d’utilitzar mapes de textura d’alta qualitat per a aquesta tasca.
Arnold funciona bé amb imatges d’alta resolució i les autoconvertirà al format
d’imatge propi “TX” per optimitzar el procés de renderització. En col·locar una
imatge al mapa de desplaçament, aquesta s’ha d’establir com a format RAW a
l’espai de color per garantir un bon resultat.

Un cop heu subdividit la geometria i connectat la imatge dins del node correcte
podeu fer un render de prova. Els resultats que obtindreu dependran dels valors
que feu servir a les opcions de desplaçament, que les trobareu dins del node
displacementShader connectat al grup d’ombreig o ShadingGroup del material
(podeu veure un exemple d’aquestes opcions en la figura 2.4).
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Figura 2.4. Opcions del desplaçament de superfície

El paràmetre més important i el que donarà l’efecte de desplaçament és l’escala.
Aquest valor té relació també amb l’escala general de la vostra escena; per tant, heu
d’utilitzar valors en relació amb la grandària dels objectes. Podeu variar aquest
paràmetre segons els resultats que s’obtinguin al render; en el cas de la figura 2.5
s’han utilitzat diferents escales per donar-li més o menys profunditat a l’efecte de
desplaçament de superfície.

Figura 2.5. Diferents paràmetres d’escala per a un mapa de desplaçament de superfície

Recordeu que un valor de subdivisió amb més de cinc iteracions pot alentir el
vostre render a causa de la qualitat de la geometria; per contra, un valor de
subdivisió amb menys de tres iteracions afavoreix el temps de renderització, però
la qualitat de la geometria no serà la desitjada.

2.1.2 Càustiques

Quan es genera un render, un dels aspectes que sempre s’intenta aconseguir és el
fotorealisme. Les càustiques tenen un paper important a l’hora d’arribar al punt
de realisme desitjat.
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Càustiques produïdes per un got
d’aigua. Font: www.flickr.com

Aquesta propietat es manifesta quan la llum passa a través dels elements que
posseeixen la característica de refracció, ja que té a veure amb la distorsió que
pateix la llum quan incideix a través d’un objecte. Per exemple, en el cas d’una
lupa i el Sol, sense aquesta propietat és cert que la llum travessaria de totes maneres
perquè és un objecte transparent, però no es generaria el característic raig de llum
concentrat.

En òptica, una càustica és la concentració dels rajos de llum reflectits o
refractats per una superfície transparent. Una situació molt comuna en què es
pot observar aquest fenomen és quan la llum brilla a través d’un got d’aigua.
El got projecta una ombra, però també produeix una regió corba de llum
brillant on es concentren els rajos de la font lumínica.

Per generar les càustiques en el programari Autodesk Maya i fent servir Arnold
heu de saber que aquest motor de render no té i mai ha tingut la possibilitat de
simular unes càustiques molt realistes. Si més no, Arnold deixa constància en la
seva guia d’usuari i n’explica el motiu.

Molts dels motors de render, quan treballen amb càustiques, fan servir un traçat de
fotons. Això significa que a través de qualsevol font de llum, sigui puntual o global,
es poden llençar una quantitat de partícules anomenades fotons que xoquen amb
la superfície dels objectes. Els fotons es dispersen per l’escena, i quan aquesta es
renderitza es formen les càustiques.

Arnold no disposa d’aquest mètode, ja que aquest motor de render està basat en
el traçat de rajos des de la càmera; per tant, és impossible llençar rajos des d’una
font de llum i a més a més calcular-ne un emissor de fotons del qual no disposa.

Si més no, Arnold deixa una solució a aquest efecte per tal d’utilitzar-lo en certa
mesura en les escenes i poder simular les càustiques de forma més suau. A partir
d’un pla geomètric se li aplica un material aiStandardSurface on el pes o Weight
del paràmetre Emission es col·loca en un valor mínim de 10 per tal que sigui un
objecte que emeti llum (vegeu la figura 2.6).
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Figura 2.6. Propietats del material d’un pla emissiu

D’aquesta manera, Arnold identifica una font de llum emissiva que pot interactuar
amb la resta dels materials que posseeixen la característica de les càustiques, la
qual s’haurà d’activar a les opcions del material dins del paràmetre Advanced
(vegeu la figura 2.7).

Figura 2.7. Activació de la característica càustica al material

Així doncs, per tal de crear l’efecte de càustiques a un objecte d’una escena
haureu de col·locar un pla geomètric com si fos una llum, aplicar-li un material
aiStandardSurface amb les propietats mostrades a la figura 2.6 i, a l’objecte que
voleu amb aquest efecte, col·locar-li un material aiStandardSurface en què les
seves propietats simulin el vidre o qualsevol altre material que deixi passar la llum.

Heu de tenir en compte també que el material utilitzat a l’objecte al qual voleu
donar-li les propietats per rebre càustiques, en ser un material translúcid o
transparent que deixa passar la llum, li heu de treure la propietat opaca de la
geometria. Això fa que un objecte que simula el vidre sigui massís o buit per
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dins. Aquesta propietat la podeu trobar a Shape de la geometria de l’objecte dins
del menú Attribute Editor, anant a la segona pestanya i desplegant l’opció Arnold.
Dins d’aquesta opció heu de desmarcar el paràmetre Opaque (vegeu la figura 2.8).

Figura 2.8. Desmarcar el paràmetre ’Opaque’

Problemàtica de les càustiques (soroll i temps de ’render’)

Un dels inconvenients més rellevants és l’aparició de soroll al render a causa normalment
de la manca de qualitat; és a dir, s’han de col·locar valors elevats al Sampling fent incís
en el valor Diffuse per suavitzar l’efecte de la càustica i en el valor Transmission perquè el
material transparent sigui òptim. Tanmateix, això comporta un problema afegit, i és que en
incrementar aquests valors de qualitat esteu elevant també els temps de render.

En la figura 2.9 podeu veure una comparativa de qualitat en què s’han fet servir
paràmetres diferents per als resultats.

Figura 2.9. Comparativa de qualitat en les càustiques

El render de l’esquerra està renderitzat amb els valors predefinits de qualitat; el
temps de render és mínim però s’aprecia molt soroll en la imatge. Per altra banda,
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el render de la dreta s’ha renderitzat amb uns valors de qualitat més elevats, donant
èmfasi en el paràmetre Camera (AA) i Diffuse. Podeu veure que el temps de render
també augmenta a causa de l’alteració dels paràmetres de mostreig.

En el següent enllaç podeu veure un vídeo explicatiu que aporta més informació
sobre com preparar una escena i elaborar una càustica:

https://player.vimeo.com/video/265139383

2.2 Creativitat per a la generació d’efectes

Els efectes creatius, que es generen amb les eines del programari 3D Autodesk
Maya, serveixen per donar un acabat més vistós per tal de poder ensenyar un
producte o treball personal. Un dels efectes més destacables en aquest apartat és
mostrar un model 3D amb les línies de la malla per comprovar que la realització
del procés de modelatge s’ha fet correctament. Aquest efecte rep el nom de
Wireframe, que significa ‘filferro’ i que té a veure amb les línies que es generen
quan es veu un model 3D sense el seu material. En la figura 2.10 podeu veure un
exemple d’un tanc renderitzat amb l’efecte de la representació de línies.

Figura 2.10. Exemple de l’efecte de la representació de línies

Si més no, aquest efecte s’utilitza molt en arquitectura per mostrar com estan
fets els edificis, tot ensenyant les línies del model per veure com s’ha realitzat.
Igualment, també es fa servir de manera més personal, com a un dossier o portfoli,
per ensenyar els treballs de modelatge; en aquest cas, per exemple, per mostrar com
s’ha modelat un personatge.
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Demostrar la vostra manera de treballar

L’efecte Wireframe us serveix per mostrar com heu fet un modelatge i per poder defensar la
vostra manera de treballar. En la indústria del 3D és molt útil, ja que serveix per demostrar
un bon treball. De fet, moltes empreses que es dediquen a la realització de videojocs
demanen sempre una mostra dels models amb aquest efecte per tal de veure com s’ha
realitzat la pràctica. Una de les maneres de saber si un candidat és vàlid per desenvolupar
una feina de modelador 3D és mostrar que el flux de treball de modelatge és el correcte.
Normalment es fa servir l’efecte de renderització de línies mitjançant un model que gira 360
graus, que en anglès es coneix amb el nom de turnaround.

Abans de llegir-ne més explicacions, podeu veure aquest tutorial:

https://player.vimeo.com/video/604716983

2.2.1 Renderització de línies

Per tal d’emular l’efecte “filferro” o wireframe al programari Autodesk Maya
conjuntament amb el motor de render Arnold fareu ús d’un tipus de material
específic anomenat aiWireframe. Aquest tipus de material us permet fer la
representació de línies a un model 3D. No cal una il·luminació prèvia per mostrar
els resultats, és a dir, no fa falta tenir una escena il·luminada. Com en el cas de
l’oclusió ambiental, es genera un material retroil·luminat al qual no li cal una llum
de base. Podeu trobar-lo dins dels materials d’Arnold amb el nom aiWireframe.
En la figura 2.11 podeu veure les opcions d’aquest material.

Figura 2.11. Material ’aiWireframe’
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Podeu veure principalment el mode de representació que farà el material, és a
dir, generalment una representació de les arestes en triangles o polígons. Així
determina com es representa la malla de la geometria. Podeu veure un exemple
de les representacions en la figura 2.12.

Figura 2.12. Opció del tipus de representació d’arestes del material ’aiWireframe’

Podeu combinar també el color de línia i el color de farcit; és a dir, podeu canviar
el color de les línies que formaran la malla i el color de fons que tindrà la geometria
(en la figura 2.13 en podeu veure un exemple).

Figura 2.13. Opció del tipus de representació de color del material ’aiWireframe’

D’altra banda, també podeu escollir l’amplada o el gruix de les línies que es
representaran a la renderització, i per fer això només heu de variar el paràmetre
Line Width. Podeu veure diferents exemples de gruix en la figura 2.14.
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Figura 2.14. Opció del tipus de representació de color del material ’aiWireframe’

2.3 La correcció de color: etalonatge

Des de la versió 2016 del programari Autodesk Maya s’incorpora una gestió
de color anomenat Color Management que podeu trobar al menú Windows /
Settings/Preferences / Preferences. Encara que aquesta gestió del color és força
útil, s’ha de configurar de manera correcta perquè Autodesk Maya i Arnold
treballin alhora en els mateixos estàndards de tractament de color.

En les preferències del programari heu de tenir activat Color Management. L’ideal
és renderitzar sempre de forma linear i que l’opció del View Transformation sigui
sempre sRGB. Això fa que la informació de color, mostrada en pantalla, sigui
equivalent per a una correcció de gamma per a monitors, ja que es tracta de
la sortida visual. D’altra banda, l’entrada de color o Input Color Space també
es deixarà en sRGB, encara que després serà Arnold l’encarregat de dictaminar
el color de les textures. Podeu veure un exemple de configuració de Color
Management en la figura 2.15.
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Figura 2.15. Configuració de ’Color Management’

Com a prova per veure que tot funciona correctament es farà ús d’una textura
Macbeth Chart (vegeu la figura 2.16). Aquest tipus d’imatge s’utilitza amb
l’objectiu de fer un calibratge de color que consisteix en una disposició de 24
quadres de mostres pintades.

Figura 2.16. Imatge de calibratge de color ’Macbeth
Chart’

D’aquesta mateixa textura s’utilitzen dos formats d’imatge per fer la comparació:
la primera és una textura linear en format RAW i la segona, una textura sRGB
en format JPG. Aquests són generalment els dos tipus d’entrada que trobareu
en una producció, linear i sRGB. Si es llegeixen ambdues com a linear, a l’hora
de fer la renderització veureu que la textura sRGB no es veu de forma correcta, es
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renderitza amb un color més pàl·lid. Això és degut a la compressió dels formats
d’imatge i la configuració incorrecta de les textures dins del programari 3D (vegeu
la figura 2.17).

Figura 2.17. Representació de les textures i els diferents formats de compressió

La importància d’aconseguir un color correcte al render recau sobre les
textures utilitzades i el seu format d’imatge. Tanmateix, la configuració del
programari ha de ser la correcta, i el treball que exerceix el motor de render
ha de ser compatible amb la configuració de sortida de color del mateix
programari.

En el cas de no poder disposar d’imatges en format RAW, el mateix motor de
render Arnold s’encarrega de convertir-les a un format específic vàlid per a una
correcta representació del color. És a dir, per molt que es col·loquin textures en
formats comprimits, en l’apartat del node de la textura haureu d’indicar sempre
l’entrada de color en format RAW.

Això fa que els colors de la textura s’interpretin amb una gamma de colors reals i
no surtin apagats. El que fa Arnold és convertir totes les textures de l’escena en
un format anomenat TX. Aquesta conversió, a més d’interpretar un estàndard de
color, estalvia molt de temps en el procés de renderització. Per tant, és aconsellable
substituir les textures originals per les convertides en aquest format.


